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إل!،عيرهاأوتسحيلا

م()6991هـ

م()9991هـ

منجزءأيبطبعمسموحغير.محفوظةالعالمأنحاءحميعفيوالتوزيعلنشر

وأهيئةأيعلىلقلهأووا!شرجاعها،المعلوماتلخزننظامأيفيإدخالهأو

وأاستنساخاكانتأو،ميكانيكيةأوممغسطةشرائطأو،إلكترونيةوسائلنت

الساشر.منكتايبإذن
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الهجاءحروفمنوالعشرونالسابعالحرفالواوو.

ويساوي،العربيةالأبجديةترتيبفيوالسادس،العربية

حسابانظر:.الجملحسابفى)6(الرقمعدديا

الترتيبفييأتيالقديمالصوقيالترتيبوفى.الجمل

ابنعندوالثالثأحمد،بنالخليلعندوالعشرينالسادس

الترتيبفييأتيالحديثالصوتىالترتيبوفي،جني

المعاصرين.الصوتياتعلماءأغلبعندالثالث

ينطق،شفويانزلاقيصوتالواو.الصوتيةالصفات

وعند.الأعلىالحنكووسطاللسانأولبينمنمجهورا

برفعالأنفإلىالطريقويسدالشفتانتضمبهالنطق

منوالواو.شفويصوتبأنهيوصفولذلك،اللينالحنك

وكتابة،نطقاالتعريف)أل(لاممعهتظهربمالقمريةالحروف

الصامت.بمالصائتانظر:.الورق:مثل

التصريف.حروفمنالواو.الصرفيةالاستخدامات

،كسول:مثلفىزائدأوسور،:مثلفىأصليحرفوهو

العربىالكلموفي.موقنمثل:فيغيرهعنمقلوبأو

وأبالحذفاوبالقلبإعلالإلىالواوحرفشعرض

وأصلها:،وقيامميعاد،:مثلفيياءالواووتقلب.بالتسكين

،قولوأصلها:،قال:مثلفىألفاوتقلب،قوامموعاد،

قاول،وأصلهما:رضاء،،قائلمثل:فيهمزةتقلبكما

فيالتاءانوتدغم،افتعلوزنفىتاءالواووتقلبرضاو.

قم،:مثلفىالواووتحذف.اوتفقوأصلها:،اتفق:مثل

مثل:وفيادعو،وأصلها:،ادع:مثلوفي،قوموأصلها

لمجوم،:مثلفيبالتسكينالواووتعل.يوثبوأصلها:،لمجب

الداعي،ويدعو،أقوموأصلها:وأقام،يقوموأصلها:

الداعي.يدعو:وأصلها

حروفمنالواوحرف.النحويةالاستخدامات

محمدجاءمثل:العطفيلإفادةيأتيإذ،العاملةالمعاني

أنفسهم!أهملهمقدوطائفة):مثلالابتداءولإفادة،وعلي

أمركم)فأجمعوا:مثلالوفيةولإفادة.أ54عمرأد:آل

لأخلصشوالله:مثلالقصمولإفادة7.ا:يونس!وشركاءكم

البحر.كموجوليلمثل:،رب:بمعنىتأتيوقد،عمليفي

ابوابها!وفتحتجاؤوهاإذاحتى):مثلزائدةتردوقد

وللحالوالبحر،سرتمثل:للمعيةتردوقد73.الزمر:

المضارعللفعلناصبةتأتيأو،عاصفوالطقسجاء:مثل

مثله،وتأتيخلقعنلاتنه:مثلمضمرة)أن(ببعدها

للرفععلامةوتكون.يامحمدون:مثلبناءعلامةوتكون

،مسلمونمثل:الخمسةوالأسماءالسالمالمذكرجمعفى

لجماعةالمسندبالفعلالمتصلةالرفعضمائرمنوهى.أخوك

.يكتبوناكتبوا،،كتبوا:مثلالذكور

الحركتولتمثيلخاصةطرق
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الأسديوائلأبو6

المهملةالحروفمنالواوحرف.الكتابيةالصفات

متل:فيو،هكذا:مفرداالن!خحطفىويكتب،النقط

ولايدعو،مثل:فيص،هكذا:قبلهبماومتصلاغزو،

.بعدهبمامتصلاقطي!ضب

الألفباء.بمالأبجدية،العربيةالحروف:أيضاال!

وائل.أبو،الأسديانظر:.الأسديوائلأبو

فيالزمنمنقصيرةلفترةمفاجمأغزيرمطرالوايل

العواصفعادةالمطروابليصاحب.صغيرةمساحة

والجبالالصحاريفيالأحيانأغلبفيويحدث،الرعدية

إلىالمندفعةأ!واءافتيارات.القاراتمنالداخليةوا!ناطق

الماءمنكبيرلقدرمحملةتكونالرعديةالعاصفةفيأعلا

الهواءتياراتتوقفتوإذاالمطر.منزخاتصورةفي

فتسيل،صغيرةمنطقةفىفجأةالموكتلةتسقط،فجأة

قدالمطر،وابلىحالاتوفي.الجافةالوديانفيالأنهار

ربعخلالونصفسنتيمترينإلىالمياهمنسوبيرتفع

ساعة.

الطقس.المطر،بمالسحبأيضا:انظر

عدةتضمسكسونية-أنجلوإداريةمنطقةكانتوالئتيك

ديربيشاير،منكلفيمصطلوابنتيكاستخدم.قرى

شسماليوفيونوتنحهامشاير،ولنكوأخشاير،وليسترشاير،

يوركشاير.فيرايدينجزوغربي

تمردأيضايسمىتايدر،واتتمردتمرد.تايلر،وات

عامإنجليزيةمزرعةعمالبهاقامتورةوهو،الفلاحين

ال!وفعلىيعترضونالعمالهؤلاءكان.أم381

العممخرةأعمالمتلظلها،فييعيشونالتيالقالمسية

الباهظة.والضرائب

هذافجرتاكتيهيظالمةجديدةضريبةكانتوقد

تايلرواتالحداداستطاع،أيامثمانيةغضونففي.التمرد

ملاكصغارمنكثيرلمساندهااكتيالحركةعلىيسيوأن

.المهرةوالعمالوالتجارالأراضي

وقامإنجلترا،منكثيرةأجزاءفيالشغباندلع

كثيراقتلوأكما،الخاصةالممتلكاتبتدميرالغوغائيون

وجاكتايلرقامأم،381عاميونيو12فيال!ثرياء.من

منغاضبفلاح000.001علىمايزيدبحشدإسترو

.لندنإلىمتجهةمسيرةفيوتقدماهموإسكس،كنت

زعيماهمطالب،لندنإلىالغوغائيونوصلوعندما

منعشرةالرابعةفيوكان،الثانىريتشاردالملكبمقابلة

لأنوحدهالغاضبالحشدريتشاردوواجه،عمره

نأرششارديستطعولم.عنهتخلؤاالملكيينمستشاريه

علىالنهايةفيوافقلكنه،المتمردينغضبمنيهدئ

وقديونيو.41فيإندمايلفيمطالبهماإلىالالعشماع

،الأرضفيالالمشعبادلنظامحدبوضعالمتمردونطالب

سيدأرضعلىالمستعبدونفيهيعملللرقنظاموهو

سيدأيإلىالسيدهذامنملكيتهموتنتقل،إقطاعى

طالبواكما.إليهالأراضيتلكملكيةتؤولقدآخر،

وبإلغاء،المحررةللأراضيالإيجاريللسدادحدبوضع

شروطهمعلىالشابالملكووافق.الجائرةالعملقوانين

.المحررةللأراضيالإيجاريأسلسدادحدبوضع

معتايلربقيذلكومع،المتمردينمعظموأنصرف

منمزيدعلىالحصولأجلمن،مؤيديهمنألفاثلاثين

عمدةقاموقدوإلحاحا.جسارةوازداد،لقومهالمزايا

الأثناء،هذهوفى.وإصرارهموقفهبسبببقتلهلندن

الثائرين،وطردت،الملكلمناصرةقواتحضرت

أيةوعلى.الفلاحينقهرواستمرالملكوعودوأهملت

،أخرىشمعبيةحركاتتايلرواتتمردألهبفقدحال

إنجلترا.فيوالمساواةبالحريةتطالب

يونيو81فىواترلومعركةوقعت.صعةواتر!،

المعاركآخرالمعركةوكانت.بروكسلقربأم581عام

وضعتوقد.بونابرتنابليونالفرنسىبالقائدالخاصة

تهدفكانقالتيالسياسيةلطموحاتهحداالمعركةهذه

نألدرجة؟ساحقةهزيمتهوكانتأوروبا،حكمإلى

ينطويعاثرحظمنيعانيالذيالشخصيصفونالإنجليز

واترلو.صادفبأنهكارثةعلى

عننالليونتنازلبعدفرنسا.إلىيعودنابليون

وأمضىإيطاليا،ساحلقبالةإلباجزيرةإلىنفى،منصبه

لأنهفرنسا،لحكمالعودةيقررأنقبل،سنةمنأقلهناك

علىقادرينغيركانوافيينا،مؤتمرفيالحلفاءأنوجد

الشقاقهذايستغلأنفييأملوكان.خلافاتهمتسوية

السلطة.لاستعادة

إلىبعودتهسمعوالمانابليونضدتكاتفواالحلفاءولكن

ذلكليواجهبلجيكاإلىشمالأنابليونوسارفرنسا.

المتحالفةالقواتقيادةولنجتوندوقوتولىالتهديد،

منلأييكنوأ3وهولندا.وهانوفروبريطانيالبلجيكا

يتمتعنابليونيكنولم.جيدةا!شخبارخدماتالقائدين

طاقتهإظهارفىوفشل.الوقتذلكفيجيدةبصحة

السمكرية.شكيمتهوقوةالسابقة

قربصغيرةمدينةوهيواترلو،فيالمعركةوقعت

نابليونلدىوكان.متكافئينالجيشانوكان.بروكسل

مدفعيةوسلاحفرسانوسلاحالجند،من67و...

وبدأ.قويدفاعيموقعفيقواتهوضعمما،كبيران



حسينةالشيخةواجد،

81فيالحلفاءخطوطضدضارياهجوماالفرنمسيون

الفرنسي.الهجومقاومتولنجتونقواتأنكيريونيو،

قامأنهلوواترلو،فيينتصرأنلنابليونيمكنكان

الظهرحتىانتظرولكنهالنهار،منمبكروقتفىبالهجوم

هذاوسمح،السابقةالليلةفيغزيرمطرسقوطبسبب

قواتهمعيص!!أنبلوخر،فونجبهاردللمارشمالالتأخير

متعادلةالمعركةوكانت.ولنجتونقواتلتعزيزالبروسية

المعركةتحولفيساعدتالتيبلوخر،قواتوصولحتى

الفرنسيين.صالحلغير

بأفضلفزج،المعركةليكحسبجهدبآخرنابليونقام

وحاربتالعدو.خطوطإلىالحرسقدامىمنقواته

تلقت-حالأيةعلى-ولكنها،بشجاعةالحرسكتائب

لتتفادىالفرنسيةالقواتانسحبتوعندئذ.ساحقةهزيمة

.بالحرابالطعنمنمضاداهجوما

وتكبد.المعركةفيالجنودمنكثيرأالجانبانفقد

كانحينفى،الجرحم!من04).00حواليالفرنسيون

فشلالهزيمةوبعد.)00.23حوالىالحلفاءجرحى

خيارمنأمامهيكنولمجديد،تحمئجيشفينابليون

ثانية.مرةمنصبهعنالتنحيسوى

نابليون؟فونليبرختجبهاردبلوخر،أيضا:انظر
.وقد،ولنجتون،لأولا

يبلغبإنجلترا.شايرهيرتفوردفىمدينةأكبرواتمورد

كم24بعدعلىوتقع،نسمة72)001سكانهاعدد

تتمتعالتيشايرهيرتفوردمناطقمنوهي.لندنشممال

مركزفينماقديملسوقمدينةوواتفورد.محليةبحكومة

.لندنفييعملونممنلكثيرسكنيةمنطقةوهي.صناعي

والا!مالاورقوصناعةالطاعةبالمدينةالصناعاتوأهم

بها.المتصلةالتجارية

-81ءهـ،232-002)باللهالواثق

هارونبنباللهالمعتصمبنباللهالواثقهارونم(.847

العباسيةالدولةخلفاءمنجعفر،أبو،العباسىالرشيد

عامأبيهوفاةبعدالخلافةووليببغداد،ولد.بالعراق

لها:يقال،روميةولد،أمأمه.م842هـ،227

قراطيس.

وزاد،الأتراكعلىألاعتمادفيوالدهنهجعلىسار

وصيف:قوادهمأشهرومن،عصرهفيونفوذهمعددهم

ظهرتالتىالفتنعلىللقضاءالممتخدمهم.وإشناسوبغا

خليفةأولوهوسلطانا،نصبهبأنإشناسوكافأ،عهدهفي

ومصروالشامالجزيرةأعمالإليهوأسند.سلطانايستخلف

.والمغرب

للمعتزلة،الانتصارفيوالدهسياسةعلىولمسار

أهلذلكفأثار.القرانخلقمسألةفيالناسوأمتحان

زعيمهاوقتل،المحاولةوفشلت،قتلهعلىفتامروابغداد،

الخزاعي.نصربنأحمد

ومات.والموسيقىوالأنساببالادابعارفاكريماكان

الذهبيالعهدبموتهوانتهىسامراء.بمدينةالاستسقاءبمرض

العباسية.للدولة

واثلةم(.207-؟هـ،83-)؟الأسقعبنواثلة

قدم،الصفةأهلمن،صحابي،الكنانيالأسمإلليثيابن

نفسها.السنةفيتبوكغزوةوغزاهـفأسلم9سنةالمدينة

.الشامفتوحمنوغيرهماوحمصدمشقفتحفيشارك

الصحابة.منفيهاماتمناخروهو،دمشقفيمات

حد!ا.56روى

ويلزنيوساوثمنطقةجنوبيفيتقعمدينةوابواب

بينالمسافةمنتصففى،مرمبيجينهرحافةعلىبأستراليا،

الجهةوفي.نسمة.45353!عكانهاعدد.وملبورنسيدني

الفنيالتدريبمدرسةتقعواجاوأجامدينةمنالشرقية

تمثابوكا،الغربوفي،الأستراليةالجويةالملكيةللقوات

للجيم!.الأساسيالتدريبمعسكروهي

تشارلزالكابقالمستكشفقامأم،982عاموفي

الحالي.المدينةموقعمنقريئامرمبيجينهربعبورمشيرت

.أم469عامفيمدينةواجاواجااعتبرتوقد

سياسية(.-أم)479حسينةالشيخةواجد،

فىبنغلادشفيالوزراءمجلسلرئالممةأنتخبتبنغالية

تنجيبارافيحسينةالشيخةولدت.ام699يونيو

الرحمنمجيبالشيخابنةوهي،جوبالجانجمنبالقرب

فيحسينةالشيخةتخرجت.لبنغلادشوزراءرئيسأول

فىبارزادوراأدتأنبعد،7391عامدكاجامعة

والديهاقتلفجعها.السياسيةالطلابيةالحركةنشاطات

فيالعسكريونالقادةدبرهدمويإنقلابفىوإخوانها

بالمنفىالعيشفأختارتبألمانيا،وهيام،51/75189

.سنواتلعست

عوامى،رابطةحزبلرئاسةحسينةالشيخةرشحت

.ام819عامبنغلادشإلىفعادت،الراحلوالدهاحزب

عامإرشادمحمدحسيندبرهالذيالإنقلابأدى

الشيخةواعتقلت،السياسيةالأنشطةحظرإلىأم،829

وعندما.السياسينشاطهابسببمراتعدةحسينة

الشيخةأصبحت،أم869عامبرلمانيةانتخاباتأجريت

عندماام،879ديسمبرحتىللمعارضةزعيمةحسينة



حهلواا8

عادتألهاإلا،البرلمانإرشمادحسينالأسبقالرئيسحل

عامأجريتالتيالانتخاباتفىللمعارضةزعيمة

المعارضةقادةوبعضحسينةالشيخةاستقالت.أم199

عامةانتخاباتبإجراءوطالبواديسمبر،فيالبرلمانمن

طولفيالاضراباتمنسلسلةالمعارضةنظمت.جديدة

بممارسةاتهامهابعد،الحكومةاستقالتوعرضها.البلاد

أجرت.أم!69فبرايرانتخاباتفيخاطئةإجراح!ات

وفازأم799يونيوفيجديدةانتخاباتمؤقتةحكومة

.البرلمانمقاعدبأغلبعواميرابطةحزب

فيخضراءنباتاتذات،خصبةمنطقةالوا!حة

بدرجةالسطحمنالجوفيةالمياهتقتربحيثالصحراء،

فييظهرالذيالماءومصدر.والينابيعالابارلتكوينتكفي

التلالأوالجبالعلىيسقطالثبالذيأوالمطرهوالواحة

يرلثئخلال،الأرضفييتسربأنوبعد.البعيدة

فيالمنخفضةالأماكننحوببطءالجوفيةالصخور

مكوناالسطهحعلىبعدئذالظهورويعاودالصحراء.

فيليوجدي!!ىبماضحلعمقتحتيكونأوالينابئ!

الدائمةالجداولامتدادعلىالخضرةمناطقتسمىالآبار.

.بالواحاتالصحراءفي

،عامبوجهخصبةالصحراويةالمناطقفيوالتربة

وتعتبر.النباتنموعلىالمساعدةالرطوبةإلىتفتقروأ!ضها

فيها.الماءلوفرةوالاستيطانللزراعةصالحةمناطقالواحات

قليلعددإعالةوبإمكانها،صغيرةالواحاتبعضأنومع

يكفيبماكبيرةأخرىواحاتهناكفإنفقط،الناسمن

البشر.ملالينل!عالة

،الكبرىالصحراءالصحراء،إفريقيابمأيضا:انظر

.ميرف

وأكبر،السودانفيالجزيرةوللايةعاصمةمدليواد

الناحيةمنوأهمها،السكانعددحيثمنا!لاياتا

ويقدر،الجزيرةمشروعقلبفيالمدينةتقع.الاقتصادية

ألف003بحوالى(م3991)إحصاءسكانهاعدد

مدنيوادتعتبرالإداريةالأهميةإلىوبالإضافة.نسمة

الجزيرةجامعةبهاتوجدحيثكبيرا،تعليميامركزأ

المؤسساتمنوغيرهاالكريمالقرآنلجامعةوفرع

مهفاوصناعياتجاريامركزاتعتبرالمدينةأنكما.التعليمية

الغزلوصناعةالغذائيةالصناعاتبهاوتكثر،الولايةفي

السودانمدنأكثرمنمدنىوادمدينةوتعد.والنسيج

تقعوهى.البريةالطرقبوساطةالقوميةبالعاصمةارتباطا

الشالأحساء،واحةمثل،الواحاتفيتزرعالتيالأخرىوالمحاصيلالتمرلحيللري،الحو!يةالياليعأوالعميقةالآبارمنالماءتحملالريقوات

أكبرلهاأقيموقد.الكتيرةيابيعها!ياهوعزارةتمورهابوفرةالقدممدالأحساءواحةايتشهرت.احسوديةاالعربيةالمملكةم!المترقيالحزءفىتقع

،لممطهسقة.والصر!للريمشروع



العظيمالأخدودوادي

حوالىمساحتهوالمشروع.مدلهوأكبرالجزيرةمشروعقلبمدنيواد

منكميرةأهميةوللمشروعمشار.خزانمياهمنويروىفدادمليود

.للسودانالاقتصاديةالناحية

كما08بحوالى،القوميةالعاصمة،الخرطومجنوب

.الأزرقالنيلعلى

.السودان:أيضئاانظر

.ال!رضسطحعدىطبيعيمنخفضأوحوضالوادي

الأنهاروتسيل.والجبالوالهضابالسهولبينالأوديةتمتد

الأراضيمنتدريجيا،الأوديةفىتتدفقالتيوالسيول

ممابخصوبتها،الأوديةأراضيوتمتاز.المحيطإلىالداخلية

الشكل،فيالأوديةوتتشابه.للزراعةصالحةيجعلها

معظموتنحدر.الواديأرضيةالوأديأسفلويسمى

الجبليةوللأوديةالنهر.مجرىاتجاهفىالأوديةأراضي

السهولفيالواديأرضيةتمتدولكنضيقةأرضية

أرضيةوتسمى.العرضفيكيلومتراتلعدةالمنخفضة

يفيضوعندماالفيفى،بالسهلالنهرلضفةالموازيةالوادي

بعضوفي.الواديسهلمياههتغمر،ضفتيهفوقالنهر

يخصبلأنهمفيدا،الفيضانهذامثليكون،الأحيان

العنيفةالفيضاناتأما.للتربةغذائيةموادبإضافةالأرض

.الناستقتلوأحياناوالأبنية،المحاصيلتجرففقد

وأ،الواديحوائطالواديجوانبتسمى

التقاءمنينتجالذيالتقاطعأما.الواديمنحدرات

.المياهتقسيمخطفيسمىمتجاورينواديينمنحدر

علىالأوديةمنعديدةأنواعسميت.الأوديةأنواع

الشديدةبحوائططالعميقفالواديمظهرها.حعسب

هوالأخاديد،أشهروأحدأخدودا.يسمىالانحدار

العظيم.الأخدودواديانظر:.العظيمالإفريقيالأخدود

الأوديةالمحيطمياهغمرتهاالتيالساحليةالأوديةوتسمى

علىأرضيتيهماتلتقي،واديانيلتقيوعندما.ا!لغمورة

واحد.مستوى

عنالجانبيالواديأرضيةترتفع،الأحيانبعضوفى

يسمىوعندئذالالتقاء،نقطةعندالرئيسيالواديأرضية

فينهريتدفقوعندما.المعلقالواديالجانبيالوادي

الواديدخولهعندشلالأيكونربما،المعلقالوادي

أخاديدفهناك،الأرضعلىالأوديةكلوليست.الرئيسي

الخارجةالأرضيةالمنحدراتفيالبحرسطحتحتعميقة

.القاريالإفريزطرفإليالمحيطأرضيةمن

الأرضعلىالأوديةمعظمتتكون.الاوديةتتكونكيف

التعريةوبفعل،والجداولالأنهار،مياهجريانبفعلاليابسة

إلىالموادالتعريةتحركلها.المؤديةالمنحدراتتحدثهاالتي

إلىالمياهتحملهاحيث،الواديأرضيةإلىالمؤديةالمنحدرات

وتتكونعمقا.المياهمجرىيزدادوربماألمحيط،إلىأوبحيرة

الواديفىالتعريةتكونعندما،الغالبفي،المعلقةالأودية

الجانبي.الواديفىمنهاأكثرالرئيسي

منكبيرجزءينخفضعندماأيضا،الوادييتكون

الواديويسمى،بهالمحيطةالمنطقةعنالأرضسطح

هذهأحدويمتدالأخدود.وادي،الطريقةبهذهالمتكون

عبرجنوباطبريةبحيرةمن،كم6و004حواليالأودية

إفريقيا.شرقيجنوبوإلىالأحمرالبحر

بفعلتوسعتالتيالاوديةهي.المتجمدةالأودية

وتشبه،الجبالقممأعالىفيالأوديةهذهوتوجدالمثالج،

.الحصانحدوةشكل

دوخدلأا

يةلتعرا

لحليديالعصيرا

لمحيطا

الموسوعةفىعلةذاتمقالات

العظيمالأخدودوادي

الملوكوادي

الموتوادي

شرقتشقأوديةسدسدةالعظيمالأحدودوادي

حواليالسلسلةتمتد.آسياغربجنوبمنوجزءاإفريقيا،

موزمبيقإلىآسياغربجنوبفيسوريامنكم00272

المنحدرةالأخدودحوائطوترتفعإفريقيا.شرقجنوبفي

نأإلىبالإضافة،الأماكنبعضفيمتر000.2حوالى

إفريقيا،فيالأخاذةالمناظربعضعلىيحتويالوادي

نشطة.وأخرىخامدةوبراكينبحيراتعلىوتشتمل



عبداللهأبوآشي،الوادى01

عبرالعظيمالأخدودواديمنالغرليالفرعيمتد

منبحيرتانالجزءهذامعظموتغطي.الشرقيةزائيرحدود

نياسا.وبحيرةتنجانيقابحيرةهما،الأرضبحيراتأعمق

أثيوبيامنالوسطىالأجزاءعبرللواديالشرقيالفرعويمتد

هذافيبشريةبقاياأقدمعلىعثروقدوتنزانيا.وكينيا

.الواديمنالجزء

العظيمالأخدودواديت!صينالعلماءويفسر

تتكون،النظريةلهذهفوفقا.الصفائحتشكلبنظرية

الصخر،منصلبةطبقاتمنالخارجيةالأرضقشرة

عشرينإلىواحدمشتيمتربينتتحرك،صفابحتسمى

تتصادمربماالصفايحتتحركوعندما.السنةفيلمشتيمترا

أجزاءمعظمتكونتوقدأجزاء.إلىتنفصلأوحدودها

حالأيوعلى.التحركاتهذهمثلنتيجةالواديهذا

تكوينفيساعداقدالبركانيوالنشاطالتاكلفإن

الواديم!.

هـ،974)673أبوعبداللهاشي،الوادي

بنجابربنمحمدعبداللهأبوام(.2751-348

القيسي.حسانلنإبراهيمبنأحمدبنقاسمابنمحمد

كورةمنلالأندلص!آشواديإلىنسبة:آشيوالوادي

أسبانيا.فيصغيرةمدينةالآنوهي،ألبيرة

والفهمالسماععلىوالحرصبالروايةالاعتناءإليهحبب

وروىفأخذمقرئا،لحويامحدثاأبوهوكان.العلمطلبفي

بنجعفرأبيعلىالقرانوقرأ.الحديثكتبمنعدداعنه

تونسنزيلالبلنسيالغمازابنولازم.وغيرهبفالرالزيات

منوأكثر،المشرقإلىرحلثهـاحصثيرا.عنهوروىطويلا،

أخذمنجملةومنالكثير،وقيد،المشايخعنونقب،الرواية

تيمية.ابنالإسلامشيخالمشايخمنعنهم

رواهلماضابطاوامئالروايةمكثرامحدثامقرئاوكان

حسنالذاتلطيفظريفاعفيفادينافاضلاثبتاثقة

مشايخه،لأشعارراويةلعويانحوياالوقارعظيمالأخلاق

منعددعليهتتلمذ.المقاماتوكتبالشعرقرضوربما

مرزوقبنوالخطيبخلدونابنمنهمالمشهورين

وغيرهم.الخطيببنالدينولسانالتلمساني

فيبتونستوفي.البلدانيطالأربعون:مؤلفاتهمن

.العامالطاعون

الجزيرةفيالأثريةالمواقعانظر:حئيدلآ.وادي

العربية.

بابل،آشور،انظر:.حضارةالرالمحدين،وادي

سومر.،النهرينبينمابلادبلادبم

وهو،الأوديةأطودمنيعدعظيمواداد!وادي

منالرمةوادييبدأ.العربيةالجزيرةشبهأوديةوأطولأعظم

منالغربيالشمالفىالمنورةالمدينةمنبالقربخيبرحرة

شبهخطفيالشرقنحومتجهاوينحدر،الجزيرةشبه

يبدأالقصيموفي.القصيممنطقةإلىيصلحتيمستقيم

يصلحتيالشرقيالشمالنحوالتحولفيالوادياتجاه

الذيوجزؤه.العراقفيالعربشطجوارسنامجبلإلى

هذاحملوقد،الحقيقيالرمةواديهوالقصيمشييقع

حقيقةفيولكنه،مختلفةأسماءمجراهأجزاءفيالوادي

يعرفوالقصيمالمدينةب!تالواقعفجزؤهواحد.وادالأمر

وفي.كم002حوالىالجزءهذاوطولالرشا،بوادي

والباطن،الواديويسمى،اشمةوادييسمىالقصيم

.المستويوادييسمىالدهناءفيالواقعوجزؤه

وقتإلابكاملهعادةيسيللاجافوادوهو

ثلاثإلىمرتينبمعدلنادرا،إلالاتحدثالتيالفياضانات

عاميوماأربعينلمدةجرىأنهويذكر.قرنك!مرات

هـ.أ376عاميوماوعشريناثنينولمدةهـ،أ234

سالوالقصيمالمدينةبينالواقعجزءهأنمؤخراويذكر

عاممنوشعبانرجبشهريخلالبالماءوامتلأ

أهـ.418

موقعة.القصر،انظر:.موقعةالمخارن،وادي

وادبجانبمرتفعايممدخلهوادالمعلقا!ادي

التيالجبليةالمناطقفيعادةالمعلقالوادييوجدأكبر.

أكبر.مثالجفيصغيرةفرعيةمثالجانسيابفيهاحدث

منأعمقمجرىالكبيرةالمثلجةتشقوزنهثقلفبسبب

المستوياتفيتفاوتإلىيؤديمماالأصغر،المثالجمجاري

المعلقالوأدييبقىالثلجينصهرأنوبعدللواديين،الأرضية

فييجرينهريكونوقد.الرئيسيالواديحافةفوق

الواديإلىفجأةيهويعندمامائياشلالآالمعلقالوادي

السفلي.

(.ا!ودية)أواعالواديانظر:المغمور.الوادي

،وحجريعميقأرضيمنخفضالملوكوادي

0155بينما،مقبرةالقديمةمصرفيالفراعنةاستخدمه

يسمىكما،الملوكمقبرةوادييقع..مق011و.

وقدالأقصر.مقابلالنيللنهرالغربيةالضفةعلىأحيانا،

والوأديالملوكواديفيمقبرةوممتيناثنت!تنحوعلىعثر

الملاصق.الغري

فينحتتوممراتحجراتشكلالمقابرتآخذ

دينية،ورسوماتنقوشالجدرانوتغطيالصخر.



11جرتونأبيتر،ربيرتونوا

الملكنشاطالفنيةالأعمالوتتناول.هيروغليفيةوكتابات

التي،الأولسيتيمقبرةوتعد.الاخرةحياتهفيالمتوفى

أما.مقبرةوأجملأكبر،أم817عامفياكتشفت

مقبرةفتشمل،الواديفيوجدتالتي،الأخرىالمقابر

الثاني،ورمسيس،الثالثوتحتمس،امونعنختوت

الثالث.ورمسيص!

منالضرقيالجزءفىمعظمهيقعوادالموتوادي

ويمتد،الأمريكيةالمتحدةبالولاياتكاليفورنياولايةأواسط

الروادمنجماعةأطلقنيفادا.ولايةداخلإلىمنهجزء

،المقفرةالصحراويةلطبيعتهالوأديعلىالاسمهذاالأوائل

جزءاوصار.ام984عاماجتيازهمنتمكنواأنبعدوذلك

عامالحكومةأنشأتهاالتيالقديمةالموتواديمنطقةمن

.أم339

وعرضه،كم902يبلطولهعميقوادالموتووأدي

فيانخفاضاالأماكنأشدفيهوتقع.كم23وأ.مابين

تحتم86يبينإذبادواتر،منبالقربالغربيالكرةنصف

منالغربإلىبانامينتجبالوتقعس!إلبحر.مستوى

تلسكوبقمةتوجدالجبليةالسلسلةهذهوفي.الوادي

منالشرقيةالناحيةوفي.م)3683ارتفاعهايبلغالتي

جبالمنوتتكونأمرجولمماجبالسلسلةتوجدالوادي

ماونتينز.وبلاكفيونرلوفاينكريب

تغطيس!إلأرضعلىعظيممنخفضالموتووادي

وتحدث.والغربيةالشرقيةجدرانهتشكلصدوعأسفله

أوضاعإلىوتنزلقالأرضيةالقشرةتتشققعندماالصدوع

جميلة.أخاديدتكونت،التعريةلعمليةونتيجة.عديدة

منطقةالصورةتظهر.المتحدةالولاياتفىبكاليفورلياالموتوادي

لاناميست.حبالسفوحعسدبادواتر

وهو،يوباهيبيبركانفوهةتوجدالشماليالجزءوفي

وتتدفقالانكسار.منالغربيالجانبفيصغيربركان

واديجنوبفيالفوهاتبعضمنالبركانيةالحمم

.الموت

رطوبة،أشدالجليديالعصرفىالموتواديمناخكان

يومنافيولكن.الواديتغطيضخمةبحيرةهنالثوكانت

خمسةعلىالسنويالأمطارهطولمتوسطلايزيدهذا

درجةأعلىالمكانهذافيسجلتوقد.العامفيسم

يوليو01فيذلكوكان،المتحدةالولاياتفىللحرارة

ذلك،ومع.م57الحرأرةدرجةبلغتإذام،139عام

نأبيد،الصيففصلفيعاديأمرم552تسجيلفإن

الدافئة،الشتاءوشممس،الجذابةالجيولوجيةالخصائص

وبالوادي.الناسيقصمدهشتويامنتجعاالواديمنجعلت

الكريوزوتشجيراتمنهاالنباتاتمنمختلفةأنواع

بريةحيواناتوبالوادي.والمسكيتالصحراويوالإيلكس

والأرانبوالفئرانوالثعالبوالقيوطالبريةالقططتشمل

والسناجب.والزواحف

عامالموتبواديالبورقتراكماتاكتشفت

منالثمانينياتأوائلفيإلايبدألمتعدينهولكن،ام873

ظوعلىالواديخارجإلىينقلوكانعشر،التاسعالقرن

النحاسالمنقبوناكتشفكذلك.بذلكاشتهرتبغلا02

المنقبين،لتكاثرونتيجة.المجاورةالجبالفيوالففحةوالذهب

أسماءعليهاأطلقتالتيالمدنمنالعديدبالمنطقةظهر

بيد.الناريالصخرالأخضربمالماءالففدعةبممثلجذابة

منهايبقفلم،الخاماتنضبتحينمااندثرتالمدنهذهأن

.الأطلالمموىهذايومنافي

الأمريكية.المتحدةالولاياتأيضا:انظر

مصروالماخ(،)الس!السودانان!:.الئيلوادي

نهر.،النيل(،ودلتاهاليل)وادي

زاهيةحمراءأزهارذات،طويلةقصبيةشجيرةواراظ

مجنحة.وبذرةجلديوقرن،جلديةوأرواق

أنواعأربعةوهناك.فقطأستراليافيالشجرهذأينمو

ويلز،ساوثنيومنطقةفياثنانمنهاالشجرهذأمن

تسمانيا.فيوواحدفكتوريا،فيوواحد

المظفر.،التبريزي:نظرا.ليرالواا

.(م9881-181)3جرتونأبيتر،ربيرتونوا

فىبيرثإلىسبرنجزأليسمنرحلأ!شراليمستكشف

إلىالوصولفيأشعهر01وامشغرق،أم873عاممارس

منيقاوموقتهمعظمواربيرتونقضى.الغربيةأسترالياساحل
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وقد.الصعوبةغايةفيظروفتحتحياتهعلىالحفاظأجل

ولدعنها.يبحثكانزراعيةمناطقاكتشاففىفشل

إلىام982عاممنبالجيعقوخدمإنجلترا،فيواربيرتون

.ام853عامأديليدفىواستقر،أم853عام

أمريكيةمؤلفةام(.-379أ)862أدل!،وارتون

الأخلاقيةللقيمالنفعسيةبدراستهامعروفةأصبحت

تكشف.المجتمعمنوالعلياالوسطىللطبقتينوالاجتماعية

الثقافيةالقيمفيالتضاربوارتوررواياتمنالكثير

وقدوأورولا.المتحدةالولاياتفيمعينةلمناطقالتقليدية

جيلمنالقيملهذهالتدريجيالاندثاروارتونوصفت

جيل.إلى

علىالضوءالمعروفةوارتونأعمالأحسنوتسلط

القرنوبدايةعشرالتاسعالقرنخلالنيويوركمدينة

عنللوايةبوليتزرجائزةعلىحصلتوقد.العشرين

رصكأأم(،29)0البراءةعمرالطويلةروايتها

فىالأرستقراطيللمجتمعصورة-نقديةوبنظرة-الرواية

الأخرىأعمالهااما!شر.التامئالقرنإباننيويوركمدينة

أم(؟09)ءميرثبيترواياتفتضمنيويوركمدينةعن

القديمةلنيويوركقصصياوكتاباام(.)139الوطنتقاليد

أم(.29)4

إيثانالقصيرةروايتهارواجاوارتونأعمالأكثرولعل

عنصارخةواقعيةقصةتحكيالتيأم(119)فروم

نيوإنجلاند.مزارعي

غنيةأسرةفينيويوركمدينةفىوارتونولدت

نيوبولدأديثالأسرياسمهاوكاناجتماعيا،ومشهورة

بعد،لفترةتوقفتل!ضها،طفلةوهيالكتابةوبدأتجونز.

عادتثم،8851عامفىوارتونإدواردمنزواجها

بيئتهاضدفعلردعودتهاوكانتجزئيا،للكتابةبعدها

وأرقيناستترتأم119عاموفي.المبدعةغيرالاجتماعية

!ريالأمريكيللكاتبصديقةوأصبحتفرنسا،فى

وصفاكتبتحيث،لشدةأعمالهاعلىأثرالذيجيممم!

الوراءإلىنظرةكتابهافهرسفيلجيمصدقيقا

أم(.)349

اقتصاديةأم(.819-191)4بارباراوارد،

التطورمشكلاتعنبكتبهاعرفتبريطانيةوصحافية

الثرواتبتوزيعواردنادت.الناميةالبلدانفىالاقتصادي

الصناعيةالدولشعوببينعادلةبصورةالعالميةالاقتصادية

،الهدفهذامثلتحقيقأجلومن.النامىالعالموبلدان

الازديادعلىللسيطرةعالميةتعاونيةبرامجإنشاءفضلت

.السكائ

ودرستبإنجلترا،يوركفىواردماريبارباراولدت

أكسفوردبجامعةالالتحاققبلوألمانياباريسمنكلفي

.ام359عاممنهاتخرجتالتيأم،329عامإنجلترافى

،ام939عامالبريطانيةالاقتصاديبمجلةواردألتحقت

منتزوجتم0591عاموفي.مؤثرةأسبوعيةدوريةوهي

ومسؤولأسترالياقتصاديوهو،جاكسونروبرتأصسيرا

الإمبراطوريةسيدةلقبعلىوأردحصلت.المتحدةبالأم

عفولقبعلىحصلتثمومن،أم749عامالبريطانية

.الحياةمدىنبيل

أعمالهاوكانت،ومقالاتكتبعدةواردكتبت

أم(،69)2الفقيرةوالأمالغنيةالأمتشملاشئيسية

بيتأم()689المائلالعالمأم(بم)679والعقيدةالوجبة

ام(.)979صغيرلكوكبالتقدمأم(؟)769الرجل

التجارة(بمالعالمية)التجارةالاقتصادانظر:الواردا!.

.والوارداتالصادراتبمالدولية

عدديبلغمدنها.وكبرىبولنداعاصمةوارسو

باللغةوارساوعليهاويطلق،نسمة0049651سكانها

وتقع.وصناعيوعلميحضاريمركزوالمدينة.البولندية

بولندا.وسطشرقيفيفيستولانهرضفتيعلى

معظمفىمستقلةلدولةعاصمةوارسوكانت

احتلتهاوألمانياوروسميابروسيامنكلاأنإلاتاريخها،

العالميةالحربوخلالالعصور.مرعلىمعينةلفترات

وحلوارسو،ألمانيااحتلتام(،!4ء-1)939الثانية

أعيدوقد.85%بمقدارسكانهاوتقلصالدمار،بالمدينة

فيرئيسيةمدينةواصبحتمجدداوارلممومدينةبناء

.بولندا

2،كم045مساحةوارسومدينةتغطي.ا!لدينة

غربيفييقعاليسرىالضفةفقسمفيستولابمنهرويقسمها

أعادوقدالنهر.شرقيفىيقعاليمنىالضفةوقسمالنهر،

التي،التاريخيةوارسومدينةمعالممعظمبناءالبولنديون

علىوارسووتحتوي.الحربخلالأصيبتأوتصدعت

والمتاحفالراقيةوالمكتباتالواسعةالمتنزهاتمنالعديد

البولنديينمشاهيرمنللعديدتماثيلبهاأنكما.والمسارح

المدينة.أحياءفىتنتشر

الحرببعدبناؤهاأعيدالتيالمشهورةالمبانىومن

يرجعالتىالقديمةالمدينةوأسوارجونسانتكاتدرأئية

كذلك.الميلاديعشرالرالغالقرنإلىتارلإنشائهما

فيأوبوامبنىأكبريعدالذيوارسوأوبرامبنىبناءأعيد

حديثة.وتجاريةمكتبيةمبانعلىوارسووتحتوي.العالم

فىكوسكامارزالشمارعمنممتدةحد!ةمحلاتوبها
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عصريةمتاجرالجانبممنتحفهاالتىالواسعةالطرقفيهتكثروارسووسط

التاريخية.والمعالموالمسارحوالمتاحصالمكتباتمن

الكبيرالقصربهاأنكما.للمدينةالتجاريالسوققلب

عامفيالسوفييتىالاتحادمنهديةوهووالعلومللثقافة

المدينةوتضم.المدينةمنحديثجزءفيويقعأم،549

وارسوجامعةمنهاوالأبحاثالتعليممعاهدمنالعديد

العلمية.البولنديةالأكاديميةومركز

حيث،المدينةفيالثقافيةالمناسباتمنالعديدوتقام

تستقطبالتي،الحديثةبالموسيقىاحتفالخريفكليتم

مسابقةوتجرىأوروبا.أنحاءكلمنالموسيقيينمنالعديد

العالم،أنحاءكلمنالبيانولعازفىسنواتخمسكل

وارسوباسمالمعروفةالعالميةالبيانومسابقةفيللتنافس

.شوبانفريدريك

سكانعددمنالثانيةالعالميةالحربقللت.السكان

عددفيمطردةزيادةبدأتولكن.حادةبصورةوارسو

فيحادةأزمةوجودإلىأدىكابمالحرببعدالسكان

السكن.

لهمالذين،البولنديينمنتقريباوارسوسكانوكل

منالسكانومعظم.والعرقيةوالوطنيةالثقافيةالخلفيةنفس

دوراالدينيةالمناسباتتؤديحيث؟الكاثوليكالرومان

السيدصلاةعيدالدينيةأعيادهموأهم.حياتهمفيمهفا

يونيو.أومايوفيالمسيح

فىالمهمةالصناعيةالمراكزمنوأرسومدينةالاقتصاد.

ومصانعالأغذيةمعالجةمصانعبهايوجدحيثبولندا،

وكانت.والأنسجةوالمعادنالكهربائيةوالمعداتالسيارات

طرقتقاطععلىتقعتحاريةمدينةالقدممنذوارسو

ويعمل.الشرقيةأوروبافيالرئيسيةالحديديةالسكك

العديدأيضاوبالمدينة.ببولنداالتقافيةالمراكزأحدوارسوتعد.ومكاتب

وقد.الحكوميةالقطاعاتفيوارسومواطنىمنالالاف

بصورةالضعفبولندابقيةمثلمثلهاوارسواقتصادعانى

.شديدةاقتصاديةضائقةالمواطنونعانىحيث،حادة

كانتالميلاديالعاشرالقرنمنابتداء.تاريخيةنبذة

الانعليهايطلقالتيالمنطقةفيسلافيةمستعمرةهناك

فىوذلكمازوفيالدوقمقراوارسووكانتوارسو،

الخامسالقرنإلىعشرالثالثالقرنمن،الوسطىالعصور

البولنديةالمملكةضمنمازوفياوأصبحت.الميلاديينعشر

سيكزموندالملكونقل،الميلاديعشرالخامسالقرنفي

.أم695عامفيوارسوإلىكراكومنالعاصمةالثالث

القرنمنتصففيبولنداالسويديةالقواتغزتوقد

عامفيوذلكوارسو،معالممعظموحطمتعشر،السابع

عامحتىالبولنديةالعاصمةظلتوارسوولكن.ام656

وبروسياالنمسابينبولنداقسمتحيث،أم597

بروسيا.سيطرةتحتوارسوووقعتوروسيا،

أصبحتأم813و7018عاميبينالفترةوفى

أسسهادويلةوهىوارسو.لدوقيةعاصمةوارسو،مدينة

شرقىفينابليونهزيمةوبعد.نابليونالفرنسيالإمبراطور

سكانثاروقدوارسو.مدينةعلىروسيااستولتأوروبا،

عامىمنكلفىالروسضدالبولندسينمنوارسو

وفيتنجحا.لمالانتفاضتينولكن،أم863وام083

علىقبضتهمالروسشددعشر،التالمحالقرنأواخر

وارسو.مدينة

إلىأم(،9-19118)4الأولىالعالميةالحربأدت

فىالمدينةعلىالألمانوسيطرعليها.الروسسيطرةانتهاء
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بولنداصارتعندماأم،189و5191عاميبينالفترة

.أخرىمرةصستقلابلدا

(م4591-1)939الثانيةالعالميةالحربودمرت

لمدةالألمانحاصرهاأنبعدشاملا،تدميراوارسومدينة

إلابمللألمانوارسومدينةالمشسلمتوبعدها.أسابيعثلاثة

السريةالمقاومةلحركةالرئيسىالمركزأصبحتأنها

البولندية.

الألمانية.القواتقسوةمنالكثيروارسوسكانوعانى

علنيةوإعدامات،جماعيةباعتقالاتالنازيونقامفقد

الرحيل.علىوارسوسكانمنالعديدوأجبروا،عامة

حيفيشخصء../...منمايقربالنازيونوحاصر

.والمرضالجوعمنمعظمهمماتحيثجتو،عليهأطلق

الاتحادجيوشقامتأم449عامصيفوفي

إلىووصلواالحدود،خارجالألمانبدفع،السوفييتي

قامأم،449اغسطسأوفيوارسو.مدينةمشارف

البولنديونسيطرحيث؟الالمانضدبانتفاضةوارسوسكان

لماسموفييتيةالجيوشأنإلا؟المدينةمنكبيرةأجزاءعلى

منالرغموعلى.الألمانلتفوقأدىمما؟لمساعدتهمتأت

حافظواالبولنديينأنإلاومكثفمضادألمانىهجوموقوع

نهرمناليسرىالضفةفيومتفرقةمعزولةمناطقعلى

وقامأكتوبر،3فىا!شسلمواالبولندينولكنفيستولا.

ونسفوا،الشرقيةالضفةلسكانكام!!بتفريغالألمانبعدها

،ام459يناير17وفيوارسو.منماتبقىودمرواالمباني

بولندية.شيوعيةحكومةوأقاموا،المدينةالسوفييتدخل

بولندا.جمهوريةعاصمةوارسووأصبحت

عامفيوارسوفيللسوفييتمناهضةمظاهرةوقامت

بأعمالوارسوطلابقامام689عاموفي.أم569

علىالحكومةوضعتهاالتيالقيودعلىاحتجاجاشغب

نهايةفيالضخمةالمظاهراتازدادتوقد.الثقافيةالحرية

وإلىأكثرحريةإلىأدىمما،الشرينالقرنمنالثمانينيات

ديمقراطية.أكثرحكومةوجود

بموجبهاتممعاهدةوارسوحلف.!حلفوارسو،

.موحدةعسكريةقيادةتحتالشرقيةأوروباأقطارتوحيد

قبلمنبوارسوأم559مايوفيالمعاهدةعلىالتوقيعتم

وبلغارياوألبانياالسوفييتىالاتحادمنكل

ورومانيا.وبولنداوالمجرالشرقيةوألمانياوتشيكوسلوفاكيا

الدولكونتأنبعدالحلفعلىالدولهذهوقعتوقد

شمالحلفانظر:.الأطلسىشمالحلف!الغربية

تعهدتولكنهاالمعاهدةعلىالصينتوقعولم.الأطلسي

ألبانياانسحبتكما-الحلففيالأعضاءالدولبدعم

.ام689فيالحلفمن

للتدهورالحلفدولعلىاسموفييتيةالسيطرةتعرضت

منالتدهورهذأنتج.أم99و.أم989عامىفيالحاد

فيسلميةثوراتفيالسلطةمنأسشيوعيةاالأحزابإقصاء

وفىوتشيكوسلوفاكيا.الشرقيةوألمانياوالمجربولندامنكل

فيالانبعدتشاركلنأنهاالمجرأعلنتأم،099عام

عنأيضاأعلنتكما،بالحلفالمرتبطةالعسكريةالعمليات

.أم199عامبنهايةالحلفمنالانسحابعلىعزمها

نيتهماعنأيضاوتشيكولمسلوفاكيابولندامنكلوأعربت

أنتهتفقدذلكعلىوعلاوة.الحلفمنالانسحابفي

عندما،أم099عامالحلففيالشرقيةألمانياعضوية

اتفقام،199عاموفي.الموحدةألمانيامنجزءاأصبحت

رسميبشكلوارسوحلففيالمتبقيةالعستالدولقادة

الحلص.حلعلى

علاقةذاتلأحداثموجزوارنتقريرثقرير.،وارن

دالاسفيكنيديجونالأسبقالأمريكيالرئيسبمقتل

نوفمبر22فيوذلك؟المتحدةبالولاياتتكعساسبولاية

إلىتوصلتالتيوارنهيئةالتقريرأصدرتوقد.أم639

لمارادتهكنيديالرئيسباغتيالقامأوزوالدهارفىلىأن

الدورمنبمفردهعليهالناربإطلاقوذلك،الشخصية

كذلك.تكساسلمدرسةكتبمستودعمبنىمنالسادس

لىباغتيالقامشخصيةوبمبادرةروبىجاكأنالتقريرذكر

.دالاسسجنفىأم639نوفمبر42فيأوزوالدهارفى

أوزوالدبينتجمعمؤامرةوجودعلىدليلاالتقريريجدوأصم

ومكتب،السريةالحدماتمكتبوانتقد،وروبي

أقوىحمايةإجراءأتبعملوطالب.الفيدرالىالتحقيقات

جونسونليندونالأمريكيالرئيسينوقد.المستقبلفي

إلىإضافةالتقريرلجنةلرئاسة،وارنإيرلالقضاةرئيعر

من)ديمقراطيرسلريتشاردالسناتوروهم،آخرينأعضاء

(،كنتاكيمن)جمهوريكوبرجونوالسناتورجورجيا(،

والنائبلويزيانا(،من)ديمقراطيبوكزهال.توالنائب

دولز،دبليووألن(،ميتشيجانمن)جمهوريفوردجيرالد

جي.وجون،الأمريكيةالخابراتلوكالةالسابقالرئيمه!

(.كنيديللرئيسالسابق)المستشارماكلوي

حيث،أم639نوفمبر92فياللجنةعينتوقد

552عنمالايقلشهادةبأخذشهورعشرةخلالقامت

عاتقهاعلىتأخذلملأنهااللجنةاتهمتوقدشاهدا.

تامر.وجودلاحتمالالكافيالدقيقالتقصي

لجنةقامت،الشرينالقرنمنالسبعينياتوخلال

وتوصلت،الأدلةفىالتحقيقبإعادةالنواببمجلسخاصة

.كنيديالرئيسلاغتيالمؤامرةوجودباحتمالنتيجةإلى

فيتزجيرالد.جون،كنيديانظر:



51واشنطن

روائيأم(.989-091)5بنروبرت،وارن

فيبوليتزرجائزةعلىحصل،أمريكيأدبيوناقدوشاعر

أم(،)469الملكرجالكلروايةعنالقصصيالأدب

جنوبمنغليظسياسيرجلوهبوطصعودتصفالتى

فيللشعربوليتزرجائزةأيضاوارنحاز.المتحدةالولايات

-1)549قصائدوعودالشعريةلمجموعتهام589عام

جائزةحازكذلك.ام579عامطبعتالتيام(،569

ولاحقا:الانلمجموعتهام979عامالشعريةبوليتزر

عامفيطبعتالتيام(،ا-789)769قصائد

المتحدةالولاياتشاعرتوجقدوارنوكان.أم789

.ام879و8691عا!يفيالأول

أهمتضم،الملكرجالكلروايةإلىوإضافة

ام(،059)والزمنالكافيالعالموارنأعمال

العتيقالأخضرالواديفيقابلنىأم(،)959الكهف

تراثكانكيفالأعمالهذهوتعكسأم(،719)

التفاعلتبرزكما،المتحدةالولاياتجنوبفيالكاتب

كلأنفيوارناعتقدهوماوالحاضر،الماضىبين

وارنشعرتناول.شخصيتهلتحقيقيكافحشمخص

وكانتالشر.وطبيعةالمفرد،والشخصالزمنمواضيع

.ذكرهالسابقالنوعمنللتنينأخالطويلةقصيدته

بروكسكلينثالناقدمعبالمشاركةوارنألف

وفهمأم()389الشعرفهمهمامؤثرينكتابين

كنتاكيفيكوثريفيوارنولدأم(.!)43الخيال

.المتحدةبالولايات

يبلغبأستراليا،فكتوريافيكبيرةمدينةوارظميول

علىالساحلعلىوتقع،نسمة.923ء.سكانهاعدد

السريعبرنزخطالتقاءعند،ملبورنشرقيكم،263بعد

لمشتقاتمهممركزووارنامبولالكبير.المحيطوطريق

المزارعونويرسل.الخضراواتوزراعةوالرعيالألبان

الزبدةمصانعوإلى،بالمديخةمصئالألبانإلىالحليب

والملابس.للنسيجصناعةهناكتوجدكما.والجبن

تقتربالتي،الحيتانلرؤيةالناسمنالكثيرالمدينةيزور

أنشئتوقدالشتاء.فيللتوالدوارنامبولساحلمن

علىللأطفالألعابمدينةمنها،متنزهاتعدةللسياح

هضبةشاطئبالمممتعرفممياحيةوقرية،بيرتوببحيرة

منذالموجودالأهليالميناءتجديدتمحيث،العلمسارية

الذيالنشطغيرهلتاوربركانوهناكعشر.التاسعالقرن

مكانحالياوهو،وارنامبولمنكم01بعدعلىيقع

النشطةالبراكينآخركانوقد.للدولةتابعللترويح

فىلفكتورياالغربيالإقليمتضاريسكونتالتيوالمتفجرة

الماضية.الأزمان

الأصليين،الأستراليينلغةمنمشتقاسمووارنامبول

المعنى،مايترجموغالبا،المعنىعلىلايتفقونالخبراءأنإلا

المنطقةبهذهالأصليونوالأستراليون.المياهمابينالمكانبأنه

.توراممجموعةإلىيعودون

قدعشر،التاسعالقرنفىسفينةحطامبقاياوجدت

السادسالقرنفىتحطمتبرتغاليةبحريةمركبةإلىيعود

تحتواختفتاندثرتالحطامبقاياولكن.الميلاديعشر

وكانت.بدقةمعروفغيرللسفينةالرئيسيوالموقع.الرمل

فرنسيسفينةقائدبهاقاموارنامبولإلىموثقةزيارةأول

الفرنسية؟جغرافياالسفينةفي،بوديننيكولاسيدعى

عامفىبلدةوارنامبولوكانتهل.تاوررأىحيث

.ام189عامفيمدينةوأصبحت.أم847

العراقفيوالكوفةالبصرةبينتقعتاريخيةمدينةواسط

حروبهمنفرغلماالحجا!إنقيلهـ.84سنةالحجاخ!بناها

أحدإلىفكتبلهأهلهاببغضأحسلكنهالكوفةاستوطن

مدينةفيهأبنيالأرضكرشفيموضعالىاشترأنعماله

واسط،لهيقالموضغالهفرشحواجار،نهرعلىوليكن

والأهوازوالمدائنكالكوفةمدنعدةبينلتوسطهاأي

معروفةوصارتوعمرهالمكانهذافاشترى،والبصرة

.الحجاجبوالحمط

-227هـ،أ83-401)معاويةأبو،لواسطيا

مفسر.الواسطيمعاويةأبوبشيربنهشيمم(.997

السختيانيوأيوبالطويلوحميدأبيهعنروىمحدث

.وآخرونوالثوريومالكشعبةروىوعنه.غيرهموخلق

عندهوكانببغداد.العلبمنشرفيالفضللهكان:عنهقيل

خمسا.أوسنينارلغأحمدالإماملزمه.حديث02!...

.المغازي،الفقهفيالسننالتفسيربممنها:مصنفاتله

وغيرها.الستةالكتبفيمخرجوحديثه

شممالفيالهادئالمحيطساحلىعلىولايةواشئطن

سكانهاعدد،الامريكيةالمتحدةالولاياتغربي

وأكبرفيهامدينةأكبرسياتلوتعد.نسمة4)!149887

وتاكوماسبوكينتعدكما،والتجارةللصناعةمهممركز

عاصمةف!أوليمبياأما.واشنطنمدنكبرياتوثالثةثانية

الولاية.

واشنطنلجورجتكريما،واشنطناسمعليهاأطلقوقد

الولايةاسمعليهاويطلق.المتحدةللولاياترئيسأول

مساحةتغطيالخضرةالدائمةالغاباتلأنالخضرةالدائمة

منها.كبيرة

2.كما76و947واشنطنمساحةتبلغ.السطح

الأراضيوتحيط،الخلابةبمناظرهاالولايةوتشتهر



!يةتفاا،شنطنوا61

غربىساوندبوجتبمدينةالمورقةالخضراءالمنخفضة

كبيرجزءفىمنبسطةصحراويةشبهأراضوتمتد.واشنطن

منكلفيالجبالسلاسلوترتفع.واشنطنشرقىمن

الشرقىوشمالهاالغربىوجنوبها،واشنطنغربىشحمال

ووسطها.

سلسلةضمنالولايةوسطقربرينيرجبلويرتفع

إلىللمرتفعاتانخفاضأقلويصلالكسكيد،جبال

متوسطويتراوح.الشاطئطولعلىالبحرسطحمستوى

فيم5وايوليوفيم951بينواشنطنفيالحرارةدرجات

يناير.

النشاطالتجزئةوتجارةالجملةتجارةتشكلالاقتصاد.

للموانئأقربوالولاية.واشنطنفيالأساسىالاقتصادي

المتحدةالولاياتفيأخرىأجزاءأيمنأكثرالاسيوية

خاصة.أهميةالخارجيةللتجارةفإنولذلك،الأمريكية

ثم،الأخشابلشحنميناءينوتاكوماممياتلبدأتولقد

لاس!!ا.مبنللتجارةشحنمركزيإلىذلكبعدتحولتا

وسفنالطائراتلصناعةأساسىمركزوواششطن

وتشمل.السفنلبناءمهممركزأنهاكماالفضاء،

إعدادواشنطنفىالأخرىالمهمةالصناعيةالنشاطات

أيلأخشاب.وصناعةالأطعمة

ويأتى،القيمةناحيةمنزراممطمنتجأهموالخشب

نأكما.والقمحوالتفاحاللحوموماشيةاللبنبعده

.السالمونخصوصاالبحر،أسماكبأطعمةشهيرةواشنطن

واشنطنمنطقةفيالهنودمنكثيرعاش.تاريخيةنبذة

هنودجماعاتمنقبائلكانتحيث،البيضقدومقبل

سسلسلةشرقىالأنهاروديانوفىالسهولفيتعيشالهضبة

السالمونعلىأساسايعيشونهؤلاءكانالكسكيد.جبال

الفواكهيجمعونكانواكماوالمحار،الأخرىوالأسماك

الأخرىوالموادالأقنعةينحتونوكانوا،البريةوالخضراوات

الخشب.من

الشمالشاهدواالذينالبيضالرجالأولكانوربما

والإنجليزالأسبانالمستكشفونالهادئللمحيطالغربي

خلالكاليفورنياساحلعبرالشمالاتجاهفيابحرواالذين

إلىالأوروبيونينزلولم.الميلاديعشرالسادسالقرن

القرنأواخرفيإلا،بواشنطنالانتعرفالتي،اليابسة

عشرالثامنالقرنمنتصفوبعد.الميلاديعشرالثامن

بألاسكا.الآنيعرففيماالروسالفراءتجاراستقرالميلادي

المنطقةهذهإلىيصلبريطانيامنمستكشفأولوكان

إلىيسزللمأنهغير،كوكجيمسالكابقأم778عام

العاصف.الجوبسببمنهاالكثيريشاهدلموربما،الشاطئ

الفراءتجارقامعشر،التاسيعالقرنبداياتوفي

ل!االبلدينولكن،المنطقةفيبالعملوالأمريكيونالبريطانيون

بحمالمشهورةبكسدافانكوفرجزيرةقربتقعالتىجوانسانجزر

منكثيراالعطلاتلأيامالحاصةالمنتجعاتوتجذب،الطبيعيةممتماهدها

الروار.

عاموفى.الروكىجبالغربيبينهمافاصلةحدودعلىيتفقا

تمملريطانيامعاهدةالمتحدةالولاياتوقعتأم،846

دا!وهو،94العرضبخطالحدودتحديدبمقتضاها

بجزيرةبريطانياواحتفظت.لواشنطنالحاليالشمالي

وفي.94العرضخطجنوبيمنهاجزءيقعالتيفانكوفر،

الثانيةالولايةواششطنأصبحتام،988نوفمبر11

القرنأواخروفي.الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيوالأربعين

وصيدوالحراجةالزراعةأعمالازدهرتعشر،التاسع

،ام439عاموفى.بالسفنوالشحنوالتعدينالسمك

مركزوهو،ويركسهانفوردببناءالفيدراليةالحكومةقامت

ذرية.قنابلأولصنعفيساعدواشنطنفىالنوويةللطاقة

أطلقعالميمعرضسياتلفيأقيمأم،629عاموفى

وهي،بوينجشركةتوسعتكما2.أالقرنأسمعليه

في،الطائراتلبناءالرئيسيةالعسكريةالشركاتإحدى

والصناعاتالتجاريةالنفاثةالطائراتصناعةمجالي

منالستينياتأواخرفيوذلك،الخارجيبالفضاءالخاصة

العشرين.القرن

لجبلبركانيةثوراتسببتم،0891مايو18وفى

وقتلتكبيرا،دماراواشنطنغربىجنوبهيلينسانت

شمخصئا.57

وقعتهام!حاهدةواشنطناتفاقيةاظقيلأ.واشئطن،

ما871عاموبريطانياالأمريكيةالمتحدةالولاياتمنكل

المتحدةالولاياتعاصمةسيديوأشنطنمدينةفي

منعددتسويةعلىالاتفاقيةساعدتوقد.ألامريكية

البلدين.بينالمنازعات
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تعدبواخر،أيتسلحمحاولةمنععلى-سلطهحدودفى

البلدإغلاقوجوب2-.الحربحالةأعلنبلدلاستخدام

استخدامتحاول،محاربةدولةأيوجهفيلموانئهالمحايد

عاتقعلىتقع3-.بحريةلعملياتقواعدالموانئتلك

انتهاكأيحدوثتجنبعلىالعملمسؤوليةالمحايدالبلد

الأوليين.القاعدتينمنلأي

زعيمام(.519-)1856.تبوكر،واشنطن

المتحدةبالولاياتعصرهفينفوذذوأسود،ومعلم

بسببالشهرةمنكبيرةدرجةعلىأصبح.الأمريكية

وهو،تسكيجيلمعهدورئيسامؤ!سسابهقامالذيالدور

ألاباما.بولايةتسكيجىفيللسودمهنيةمدرسة

السياسيةالمشكلاتفيالمشورةواشنطنقدم

الأمريكيةالمتحدةالولاياترؤساءمنلاثنينوالعنصرية

تأثيرلهكانكماتافتهواردووليمروزفلتثيودورهما

الفيدرالي،المكتبفىالسودالمواطنينمنالعديدتعيينفي

واشنطنوصف.روزفلترئاسةفترةخلالوبخاصة

فيوذلكمعلما،القوميةشهرتهإلىالاستعبادمنصعوده

وكان،المبيعاتأفضلوحقق،الذاتيةسيرتهضمكتاب

بوكرولدأم(.109)الاستعبادمنالنهوضعنوانه

فيفرجينيابولايةفوردهيلزفىمستعبداواششطنتاليافيرو

الأمريكية.المتحدةالولايات

رئي!أولأم(.-997أ)732جوبىج،واشنطن

الولاياتبأبيويعرف،الامريكيةالمتحدةللولايات

الاستقلالانتزعالذيالأمريكيةالثورةجيشقاد.المتحدة

صاغالذيللمؤتمررئيساعملكمابريطانيا،منالأمريكي

.المتحدةالولاياتدستور

فىالملاككبارأحدمزرعةفيواشنطنجورجولد

السادسةبلغولمافرجينيا،بولايةويستمورلاندمقاطعة

ملاكأكبر،فيرفاكساللوردمعذهبعمرهمنعشرة

الغربيةالأراضىلاكتشافحملةفيفرجينيا،فيالأراضي

انضمام755عاممنمارسوفي.فيرفاكسإليالتابعة

ضدبرادوكإدوارداللواءبهاقامحملةإلىواشنطن

الخدمةمنواشنطنسرحبرادوكهزيمةوبعد.الفرنسيين

العسكرية.

عضواواشنطنانتخبأم775عاأمنمارسوفي

وجيزةفترةوبعد،الثانيالامريكيالتشريعيالمجلسفي

لجيوشالأعلىالقائدليصبحبالإجماعانتخب

عاممنسبتمبرمنوالعشرينالثامنوفى.المصتعمرات

فيكورنواليساللوردجيت!واشسنطنحاصرأم781

71جورج،شنطنوا

الوقتوفي.المتحدةبالولاياتفرجينيابولايةيوركتاون

الهربمنالبريطانيينبمنعالفرنسيالأسطولقامنفسه

أكتوبر.منالسادسفىهجومهواشنطنفبدأ،بالسفن

استسلمام781عاممنأكتوبرمنعشرالتاسعوفي

.جنودهمنآلافثمانيةمعكورنواليس

حضورعلىالولاياتوافقتام787عاموفي

والتيللاتحاد،الضعيفةالموادتعديلفيللنظراجتماع

بالإجماعواشنطناختيروقد.الفتيةالبلادتحكمكانت

عاممنفبرايروفي.الدستوريللمؤتمرفرجينياوفدلرئاسة

انتخبكما،الأصواتبأغلبيةرئيساانتخبام978

للرئيس.نائباآدمزجون

تنصالتىالدستوريةبالفقرةعميقاإيماناواشنطنآمن

ماوالقضائيةوالتشريعيةالتنفيذيةالسلطاتاستقلالعلى

تلقى،أم978عاممنيوليومنالرابعوفى.ذلكأمكن

التشريعي،المجلسأجازهمهمقانونمشروعأولواشنطن

علىضرائبفرضطريقعنالحكومةلإدارةالدخليؤمن

تعليق.دونوالثشطنفوقعه،الواردات

ما297عامفىرئيساواشنطنانتخابأعيد

قامأبريلمنوالعشرينالثانيوفى.الأصواتبأغلبية

وعدمالصداقةإلىدعاالذيالحيمادبيمانبتوقيعالرئيس

علىحظركما.المتحاربةالدولمنأيإلىالانحياز

البلدانإلىحربيةإمداداتتحملأنالأمريكيةالسفن

المتحاربة.

الأمريكية.المتحدةللولاياترئيسأولكانواشنطنجورج
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احسىهذاإلىئحوناول!ع.الأمري!جةالأمةقوا!!الحونجرس!يهيسىالديالمبىهواللتحدةبالولاياتسيدي.واشنطنفيالكابيتول

احتماعاته.فىالكوبحرسولرؤيةليانهللتمئلجمال

ممبتمبرفيأرسلالرئاسةمهاممنواشنطنتعبوعندما

،ام297عامأصلاصاغهقدكانالذي،الوداعيخطابه

تصدرالتيأدفرتايزرديليأمريكانصحيفةتحريررئيسإلى

منعشرأضاسعافيالصحيفة،ونشرتهفيلادلفيافي

خمساعمرهكانالرئاسةواشنطنتركمسبتمبر.وعندما

نأإلىفيرنونماونتفيبيتهإلىعادوقد.سنةوستين

توفي.

المتحدةالول!ياتعاصمةسي.ديواشنطن

كما،الجميلةالتاريخيةالأمريكيةالمدنوإحدى،الأمريكية

منكثيراإليهيجذبالذيالأخاذبجمالهعرفموقعأنها

للكلماتاختصارسي.ديوالحرفان.والسائحينالزوار

مقاطعة:وتعنىكولومبيا(أوف)ديستركتالإنجليزية

كولومبيا.

للحكومةالرئيسيالمقرسيديواشنطهنتمث!

وأعضاء،المتحدةالولاياترئيسفيهاويستقر،الفيدرالية

من437و...ونحو،العلياالمحكمةوقضاة،ال!ضنجرس

منطقةفيالفيدراليةالوظائفيشغلونالذينالموظإت

الفيدراليةالسلطاتتتخذهاالتىالقراراتوتؤثر.واشنطن

الولاياتأنحاءسائرفييعيشونالذينحياةعلىالمدنية

دولمنأخرىدولإلىأحياناوتتعداهابل،المتحدة

الكونجرسعلىالرئيسيقترحأنذلكأمثلةومن.العالم

معالمتحدةالولاياتعلاقاتتوجهالتيالقوانينبعض

منعدداالكونجرسأعضاءيسنوقد.الأخرىالدول

يخضعأنأمريكيمواطنكلعلىيجبالتيالقوانين

الحكومةقوانينكانتإذاماالعلياالمحكمةقضاةويقررلها.

واشنطنفإنذلكإلىوبالإضافةلا.أمدمشوريةوممارساتها

رمزفالمدينة.أخرىجوانبفيالأمريكيللشعبمهمة

يمقراطية.أولاوتقاليدهاوتاريخهاالوطنيةالبلادلوحدة

أنحاءسائرمنالناسملايينيتوافدسنةكلوفي

الولاياتإلى،الأخرىالدولومن،المتحدةالولايات

مثلالمهمةمبانيهاورؤيةواشنطنالعاصمةلزيارة،المتحدة

يشاهدونكما،الكونجرسأعضاءيجتمعحيثالكابيتول

بأعباءويقومالبلادرئيسلسكنحيثالأبيضالبيت

جورجنصبيزورونهاالتيالمناطقدينومن.الحكم

منوغيرهماالتذكاريلنكولنوتمثالأضذكارياواشنطن
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السابقين.الأمريكيينبالأبطالاعترافاالمشيدةالمباني

،الكثيرةالمدينةمتاحفلمشاهدةزياراتهمالزوارويواصل

فيالأمريكيةالاثارمنمجموعةأكبرعلىتحتويالتي

الماضي.

الرخاممنوآثارهاواشنالنمبانيمنكثيربنيت

الزاهيةالمزهرةالحدائقالمديخةفيوتنتشر.الرائعالأبيض

ذلكعلىطبيعياجمالأتضفيالتيالرائعةوالمتنزهات

المنطقة.بروعتهتتالقالذيالرائعالجمال

الولاياتمنالشرقىالجنوبيالجزءفيواشنطنتقع

الأمريكيةالمدينةوهيوفرجينيا،ماريلاندبينالمتحدة

منطقةواشنطنوتغطي.ولايةلأيةتتبعلاالتيالوحيدة

لقوانينخاضعةأرضقطعةوهيبأسرها،كولومبيا

الفيدرالية.الحكومة

وضعتالتيالعالمفيالقليلةالمدنمنوواششطن

واشنطنجورجالرئيساختارفقدبنائها.قبلتصميماتها

لانفانتشارلزبييروعينأم،197عامفيالمدينةموقع

وحلت.المدينةخططبرسميقوملكيالفرنسيالمهندس

وذلكالبلادعاصمةتصبحلكيفيلادلفيامحلواشنطن

لجنةفيرجالمنمعهومنلانفانوقرر.أم008سنةفى

تخليداواشنطنالجديدةالبلدةهذهتسميةالمدينةتصميم

واشنطن.لجورج

لزوارامرشد

التذكاريةوالمباني،الحكوميةالمبانيمعظمتقع

يؤمهاالتيالأماكنمنوغيرهاوالمتاحفالمشهورة

المدينة.منالوسطىالغربيةالمنطقةفيالسائحون

بالقربم8.26بمقدارالتلهذايرتفع.كابيتولتل

الحكوميةالمبانيمنأعدادبنيتوقد.واشنطنوسطمن

كابيتولالمبانيهذهبينومن.التلهذاعلىالضخمة

ومكتبةالكونجرسمكاتبومبانيالمتحدةالولايات

المتحدةالولاياتوحدائقالعلياألمحكمةومبانىالكونجرس

النباتية.

فيهيجتمعالذيالمبنىهو.المتحدةالولاياتكابيتول

ويعتبر.وإجازتهمقترحتشريعأيلمناقشةالكونجرسأعضاء

تضيفحيث،واشنطنفيالمبانيأعظممنالكابيتولمبنى

الكورنثيالطرازعلىالمصنوعةالكثيرةالعاليةالأعمدة

الرخامإلىجمالأالضخمةوالقبةالمزخرفالإغريقي

برونزيتمثالوهناك،الخارجمنالمبنىيكسوالأبيفالذي

ويبلغ.القبةقمةعلىيقبعم.495ارتفاعهيبلغللحرية

.الأرضسطحفوقم09نحووالتمثالالكابيتولارتفاع

منهاكثيريمتلئ،حجرةء04الكابيتولمبنىوفى

التيالمحفورةوالرسوماتوالقماإلمنحوتةالفنيةباللوحات

التاريخفيمرموقينوأشخاصامهمةأحداثاتعكس

لأمريكي.ا

.الكابيتولمبنىشرقييقعالعليا.المحكمةمبنى

الولاياتمحكمةقضاةمكاتبالمبنىداخلوفى

دستوريةتقررالتىالمحكمةوهي،التسعةالعلياالمتحدة

المحاكمقراراتإلىإضافة،الحكومةوكارساتالقوأنين

.الصغرى

المعابدالعلياالمحكمةلمبنىالخارجيالرخامويشبه

القضاةفيهايستمعالتيالغرفةزينتوقد.القديمةالإغريقية

وأعمدةكبيرةنحاسيةوأبوابطويلةبستائرالقضاياإلى

.الرخاممن

غرباتمتدضيقةطويلةساحة)ا!لول(.القوميةالساحة

المولوأحيائا،القوميةالساحةوتسمى،كابيتولتلمن

الضخمةواشنطنمبانيوسطمكشوفةساحةوهي.فقط

الغربيةواشنطنمنطقةوسطالواقعةالعددالكثيرةالعالية

يزورهاالتيالأماكنأهممنالساحةوهذه.الوسطى

يسرهم.مماكثيرافيهاويجدونالسياح

التيالمهمةالمتاحفبعضالمولمبانيمعوتمتد

الموقعهذاوفي.سميثسونيانمعهدمنجزءاتشكل

يقعالغربنحوذلكووراء.الوطنيةالعرضقاعةتوجد

ويقع.لنكولنونصبالتذكاريواشنطننصب

منالضرقيالشمالفىفيتناملمحاربيالتذكاريالنصب

.التذكاريلنكولننصب

نصبجنوبالتذكاريجيفرسوننصبويقع

.بيزنالتايداليسمىنهيرعلىويطل،التذكاريواشنطن

والفترة.اليابانىالكرزأشجارمنمئاتالنهيربهذاوتحيط

تفتحاحتفاليسمىعيدفترةالأشجارهذهفيهاتزدهرالتي

الكرز.

مؤسسةسميثسونيانمعهد.السميثسونيةالمتاحف

مختلففيوعلميةوتعليميةثقافيةمرافقتديرحكومية

واشنطن.أنحاء

توضحمعروضاتفيهالقوميوالفضاءالطيرانمتحف

أورفيلالطائرةالجذابةمظاهرهبينومن،الطيرأنتاريخ

وهي.ناجحطيرانأولتحقيقفياستخدمتالتيرايت

أولتحقيقفيلندنبيرجتشارلزاستخدمهاالتيالطائرة

الأطلسي.المحيطعبرمنفردطيران

حيواناتجلودتعرضالطبيعيللتاريخالقوميالمتحف

بعضإلىبالإضافة،العالممنمختلفةأنحاءمنمحشوة

قبلماحقبةفيتعي!شكانتالتىالحيواناتهياكل

التاريخ.

الأبيف!الرخاممنمسلة.التذكاريواشنطننصب

واشنطن.جورجلذكرىتخليداالسماء،عنانتخترق
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الرؤساءمنلاثنينتذكارياننصبان

دصص:القوميةالساحةفيالأمريكيين

أشجارلينويقع(،اليمين)إلىحيفرسود

نهرعلىحميلموقعدياجابالياال!صر

إلىواشطىحورحونص!،ليرلىتايدال

المديمة.ماىأعلىمنوهواليسار،

ويبل.سى.ديوأشنطنفيمبنيهيكلأعلىوهي

.م92.961ارتفاعها

الأبيضاشخاممنمبنى.التذكاريلنكولننصب

أبراهاملذكرىتخليداأقيم،القديمةالمعابدهيئةعلى

عمودا36للهيكلالخارجيةالمنطقةفىويوجد.لنكولن

عندماموجودةكانتالتيالولاياتإحدىمنهاكليمثل

داخلوفي.السقفتسندالأعمدةوهذه.لنكولنمات

علىيجلسوهوللنكولنالرخاممنتمثاليوجدالهيكل

كرسى.

لذكرىتخليدابنى.التذكاريجيفرسوننصب

الأبيضالرخاممندائريهيكلوهو،جيفرسونتوماس

فوقهجميلةقبةوبنيتعمودا،وعشرينبستةربط

فىلجيفرسونبرونزيتمثالويقبع.لهسقفالتكون

داخله.

المتحدةالولاياترئيسمسكن.الأبيضالبيت

عداالأمريكيينالرؤساءجميعفيهسكنوقد.ومكتبه

العالميةالتاريخيةالقراراتبعضواتخذت.واشنطنجورج

بالحجرالمبنىهذابنيوقدالمشهور.المبنىهذافيال!صرى

سكنمقرالأبيضالبيت

رؤساءحميعوعمل

عداالمتحدةالولايات

تعكسواشنطى.حورج

الجنوبيالجان!الصورة

الأبيض.البيتمن
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خمسمنهافتحتحجرة132وفيه،الأبيضالرملى

الزوار.ليدخلهاغرف

علىالرصاصفيهأطلقالذيالمسرحهوفورد.مسرح

.والكابيتولالأبيضالبيتبينويقع،لنكولنأبراهام

بحياةتتعلقالأشياءمنبمجموعةالمسرحهذاويحتفظ

الذيالمنزلوهو،هاوسبيترسونويقع.ومماتهلنكولن

.المسرحشارعمنالاخرالجانبعلى،لنكولنفيهتوفي

المدينة

الشرقيةالشماليةالضفةعلى.سي.ديواشنطنتقع

2،اكم97نحوالمدينةمساحةوتبا.بوتوماكنهرمن

ولايةوتحد.نسمة.432638سكانهاعدديبلغكما

وتقع.والجنوبوالشرقالشمالمنواشنطنماريلاند

.والجنوبالغربنحوبوتوماكنهرعلىفرجينيا

ميريلاندمنلكلالتابعةالضواحىبواشنطنوتحيط

كبرىحضريةمنطقةوضواحيهاالمدينةوتشكلوفرجينيا.

سكانهاعدديبلغكما2،أكم924.0مساحتهاتبلغ

نسمة.3و.574239

بعضوتمتد.واشنطنوسطمنبالقربويمإلكابيتول

وكأنها،الاتجاهاتكلإلىالكابيتولمنالواسعةالشوارع

القوميةالساحةمعالشوارعهذهتقسم.عجلةأسلاك

واشنطن،الكابيتولمبنىمنالغربنحوتمتدالتي)المول(،

الشرقي،والشمال،الغربىالشمال:هيأقسامأربعةإلى

منهاكلاسمأطلقوقد.أخربياوالجنوب،الشرقيوالجنوب

واثشطنفيعنوانكلأنكما.الكابيتولمناتجاههحسب

فيهالذيالقسمعلىتدلالتيالاختصاراتمنواحديتبعه

)شمالدبليوإنهىومعانيهاالاختصاراتوهذه.العنوان

سإ(،شرقي)جنوبإيإس(،شرقي)شمالإيإن(،غربي

(.غربي)جنوبدبليو

واشنطن،أقسامأكبرهو.الغربىالشماليالقسم

والاقتصاديالثقافيللنشاطالرئيسىواشنطنومركز

والحكومي.

الشمالىواشنطنقسممنالجنوبيالجزءويتضمن

منه،القرسةالكثيرةالحكومةالأبيفومبانيالبيتالغربي

واشنطنونصبالسميثسونيةالمتاحفإلىإضافة

الرئيسيةواشنطنمنطقةوتقع.لنكولنونصبالتذكاري

الغربي.الشماليالقسمفيللتسودتى

فيهاتعيق،سكنيةمنطقة.الشرقيالشماليالقسم

الدخلذويمنوأخرىالوسطىالطقةمنجماعات

المنخفض.

المؤلسصساتمنوغيرهبثيونمتحفأرشميفويقع

الغربي.الشمالىالقسمفيالسودثقافةلترقيةالخصصة

-!18*

؟-خ3-ترلأ!لأ!4؟زركا"و؟ع!لأ3!3ئر

لميمجع"!برصاخ!خلأس-ئم!ض

ممكانرلم3-؟لأ!ءءكنه!كأض*لا؟نيى3377زرلاحمنف-صخ3؟لإنجغجميصلممركاص-7!

كنيديحونالرئي!رفاتوفيهافرجينيافيالوطنيةآرلنجتونمقبرة

ضمنحاربواالذينمنآلا!دفنالمقمرةهذهوفى(؟الأمام)في

المسلحة.القوات

الجامعةوهي-الأمريكيةالكاثوليكيةالجامعةحرمويقع

كم5نحوبعدعلى-الكاثوليكيةالرومانيةللكنيسةالوطنية

القسم.هذافيالكابيتولشمالي

تعجغنيةسكنيةمنطقة.الشرقيالجنوبيالقسم

المنازلبعضإلىإضافة،الراقيةالسكنيةالشققبمباني

علىسوقوهناكعهدها.سابقإلىأعيدتالتيالقديمة

منجماعاتيؤمه،الشرقيالسوقيسمىالقديمالطراز

لبيعواشنطنحولالمناطقمنيقدمونالذينالمزارعين

التفاحوعصيروالخضراواتالفاكهةمنمحصولهي

كما،مخابزهمنتاجالتجارويحضروالازهار.والبيض

إليهيحتاجمابمقداريباعالذياللحمآخرونيجلب

السلع.منذلكوغير،المشتري

القسممبانيكلبناءأعيد.الغربيالجنوبيالقسم

منالخمسينياتبعدتقريباواشنطنمنالغربيالجنوبي

رئيسي.حضريبرنامبديدمنجزءا،العشرينالقرن
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السكنيةوالشق!تالجديدةالمنازلمنكثيروبالقسم

.الأقساممنغيرهمعبالمقارنةوالم!صاتب

الحكومةحددتهلماوفقا.الحضريةواشنطنمنطقة

ومقاطعات،المدينةعلىالمنطقةهذهتشتمل،الفيدرالية

جورجوبرنسومونتجمريوفريدريكوتشارلزكالفيرت

ولودونوفيرفاكسآرلنجتونومقاطعاتماريلاند،في

فرجينيةمدنوخمسفرجينيا،فيوستافوردوليموبرنس

وفولزوفيرفاكسالإسكندريةوهى،ولايةأيتتبعلا

.باركوماناساسوماناساستشيرتش

المدنبعضالحضريةواشمطنمسطهقةمقاطعاتوتتضمن

الجبالمنم!صشوفةواسعةومساحاتالريفيةوالبلدات

تحكمهاالريفيةوالبلداتالمدنومعظم.والحقولوالغابات

فيها.تقعالتيالمقاطعاتتشريعات

السكان

سكانإجماليإلىالسودالسكاننسبةتبلغ

المتحدةالولاياتفيتوجدولا،7%0نحوواشنطن

منالكبيرةالنسبةهذهفيهارئيسيةمدينةأيةالأمريكية

أما.المدينةسكانمن%27البيفنحوويش!صلالسود.

الهنودمنقليلةجماعاتفتتضمنالمتبقيةالنسبة

والفلبيسيينالصينيينوخاصةوالاسعيويين،الأمريكيين

نيين.واليابا

كثيراواشنطهنضواحيفيالعرقيالتكوينويختلف

تصلالضمواحيففي.المدينةفيالعرقىالتكوينعنجدا

من%أ7ونحو78%،نحوإلىالبيضالسكاننسبة

وغيرهممإلآمميويينالأمريكيينالهنودنسبةوتبلغالسود،

.%5نحواللأعراقمن

أ!لاياتاخارجمنالقادمينالأجانبويبلكدد

هؤلاءمنكثيرويعمل.نسمة41و...نحوالمتحدة

التيالعالميةالمنظماتأوالأجنبيةالسفاراتفيالأشخاص

كلمنجماعاتالأجانبالسكانويتضمن.المدينةفى

مختلطة.عالميةسمةالمدينةيعطيمماتقريبا،قطر

أكبرواشنطنفيالسوديشكل.العرقيةالمجموعات

فييعيشونأسود000.045نحوفهناك،عرقيةمجموعة

منكلفيالسكانأغلبيةأيضاالسودويشكل.المدينة

من%98نحوإلىنسبتهموتصل.الأربعةواشنطنأقسام

الشرقيالجنوبفي%9.و،الشرقيالشمالفيالسكان

.الغريالشمالفي%5وأالغربيالجنوبفي%6و.

مدينةحولالسودواشنطنسكانم!الآلافويعيش

منتقريباكليامكونةالمناطقهذهأضحتوقد،واشنطن

مستوىويترواح.نفسهاأصولهممنينحدرونأناس

أناسإلىفقيرةطبقاتمنبالمدينةالمحيطةالمناطقسكان

وهناك.العالىالدخلذويمنآخرينإلىمتوسعطبدخل

مناطقفييعيشوناسحودواشنطنسكانمنحخيرأيضا

الذينوالعاليالمتوسطالدخلذوويسكنهامختلطة

السكنىتلكتكونوقد،الأعراقامختلفمنينحدرون

الضواحي.أوالمدينةفيالختلطة

نسمة0001722منيقربماوالثشطنفىويسكن

منكبيرةأعدادتوجدالمدنمنكثيروفي.البيضمن

وهموالبولنديينوالإيطاليينالأيرلنديينمثلالأعرات

واشنطنمناطقمعظمولكننفسها.المنطقةفييس!صنون

أصولمنتتكون،البيضمنأغلبيةفيهاتسكناختي

نفسها.المنطقةفيمعاتعيشالجنسياتمختلفة

منكبيرعدداستقرالعشرينالقرنأواسطومنذ

فياندلعتالتيالحروبمنفرواالذيناللاجئين

كثيرينهؤلاءويضم.وضواحيهاواششطنفىأقطارهم

أصولمنالمنحدرينوبعضآسياشرقيجنوبمن

أصلإلىينتمونالذينهؤلاءمنكثيرويعيش.أسبانية

مطاعموفتحوابعض،إلىبعضهاقريبةنواحفيواحد

النواحىفيالتجاريةالمحلاتمنذلكوغيرودكاكين

فيها.استقرواالتي

عرفتهاالتيالراقيةالمنازلبعضواشنطنفي.السكن

وقصورووترجيتشققذلكفيبماالأمري!صةالأمةا

كثيرابالمدينةفإنذلكإلىوبالإضافةومنازلها.جورجتاون

ذلكمعالمدينةأنغير.الجيدةالوسطىالطبقةمنازلمن

المنخفضالدخلذويلعائلاتالصالحةالمنازلتنقصها

فىالسكنفيالنقصهذاويوجد.المتوسطالدخلوذوي

التىالمشكلاتأكبرمنويعد،والضواحيالمدينةمنكل

واشنطن.منطقةتعانيها

أنوأغاواشنطنتوأجه.الاجتماعيةالمشكلات

هذهبينومن.الاجتماعيةالمشكلاتمنمحتلفة

سسكانفإنالعموموعلى.والجريمةالفقرالمشكلات

الالافولكن،المعيشةمنعالبمستوىينعمونواشنطن

ذويمنليسواوالضواحيالمدينةمنكلفيالناسمن

الثراء.هذافيالحظ

فيواشنطنفيتحدثالتيالجرائمأكثروترتكب

السنوأتفيولكن.الفقيرةالمناطقفيخاصة،المدينة

متزايدةبسرعةالارتفاعفيالجريمةمعدلأخذالأحيرة

مشكلاتوتجد.المدينةفيمنهأكثرالضواحيفى

الدولةمستوىعلىإعلاميااهتماماواشنطهنفىالجريمة

.نيويوركبالشثناءأخرىمدينةأيمنأكثرالأمريكية

أخبارفإنالجريمةضحيةهوالدولةموظفيكونوعندما

.المتحدةالولاياتأنحاءسائرفيتنتشرالجريمةهذه

معدلألواشنطنبأنيعتقدونالناسمنكثيرافإنولهذا
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حضريةمنطقة06منأكثرهناكولكن.للجريمةعاليا

مناطقوهناك.واشنطنمنأعلىجرائممعدلاتلها

مثلالعنيفةالجرائممعدلفيواشنطنتفوقحضرية

والقتل.التهجم

والمبانىالمتاحفتساعد.والترويحالثقافيةالحياة

والمسارحوالحدائقوالمكتباتالتذكاريةوالنصبالحكومية

الثقافيةللشؤونرائدامركزأتصبحأنعلىواشنطن

منوزوأرهاواشنطنسكانمنكلويتمتع.والترويحية

المرافق.بهذهالسائ!ن

لاقتصادا

الحكومةنشاطاتعلىواشنطناقتصاديعتمد

واشنطن،منطقةعمالمنكثيراالحكومةوتعين.الفيدرالية

يأفييعملونالذينأولئكعنكثيرأفيهاالعاملونويزيد

منالكثيرعلىتحصلأنهاكما.الخاصةالمؤسساتمن

.الخاصالاقتصاديواشنطننشاط

لنحووظائفتقدم.الفيدراليةالحكومة

وضواحيها.واشنطنلممكانمنشخص374!...

وأشهرهموأهمهمالمعروفينالحكومةموظفيأكثرولعل

الكونجرسوأعضاءالأقربونومستشاروهالرئيسهم

العمل.م!الصرا!همعدبنسلفانياشارعيرحمولىالحكومةموظفو

واشنطهن.منطقةفيمخدمأكبراغيدراليةاوالحكومة

رسمعنالمسؤولينهؤلاءولكنالعليا،المحكمةوقضاة

فيالعاملينمنضئيلةنسبةيمثلون،الرئيسيةالسياسات

ذويالموظفينمنمئاتويقوم.واشنطنحكومة

الحكومةأعمالتنفيذفىبالمساعدةالأدنىالمستويات

والكتبةوالمحا!مبينالمحامينبعضذلكفيبما،اليومية

تنفيذفييساعدونهؤلاءوكل،السكرتاريةوموظفي

الحكومية.الأعمال

تجعلالحكومةجاذبيةإنمة.الخاالتجاريةالأعمال

ففي.السياحةمجالفيالعالميةالمراكزمقدمةفيوأشنطن

ولرؤيةلزيارتها،المدينةإلىالسياحملايينيفدعامكل

التاريخيةبمناظرهاوللتمتعأعمالها،تؤديوهيالحكومة

توافرعلىالسائحونينفقهاالتيالأموالوتساعد.المثيرة

المطاعموفيوالصغيرةالكبيرةالفنادقمنكثيرفيوظائف

التجارية.المحالمنوغيرها

المهمةالخاصةالتجاريةالأعمالمنالكثيروتنتشر

بينومنفيها.الحكومةلوجودنظراواشنطنفىاقتصاديا

القانوني،المجالفيتعملالتيالشركاتالنشاطاتهذه

الشؤونأبحاثفيتعملالتيوالمنظمات،المحاسبةوفي

النشاطاتهذهوتتضمن.الاتصالاتوشركاتالعامة

التيالعماليةوالاتحاداتالتجاريةالشركاتمنعدداأيضا

التأثيرمنتتمكنحتىالمدينةفيالرئيسيةمكاتبهاتقيم

علىويطلقأعضائها.لصالحالحكومةسياساتعلى

جماعاتالحكومةعلىالتأثيريحاولونالذينالأشخاص

والتأمينالماليةالمسائلفإنماتقدمإلىوبالإضافة.الفغط

توفر،والقطاعيبالجملةوالتجارةالعقاريةوالممتلكات

المدينة.لأهلكثيرةوظائف

عليهعمابكثيرأقلأهميتهفإنواشنطنفيالتصنيعأما

يعملالسكانمنقليلعددوهناك.الكبيرةالمدنفيالحال

ودورالطباعةلثمركاتوتستخدم.الصناعيالحقلفي

.العمالهؤلاءمنالكثيرالنشر

مراكزلوجودالمقدمةفيواشنطنتعتبر.الاتصالات

والمجلاتالرئيسيةالعالميةالصحفمنولكثير.الاتصالات

فيالدائمينالمراسلينبعضوالتلفازالإذأعاتوشمبكات

والمشاهدينالقراءالمراسلونهؤلاءويزود.المدينة

الحكومة.نشاطاتأخباربآخروالمستمعين

فيالنشرمراكزأهمأحدواشنطنمنالحكومةوتجعل

النشراتبعضوإدارتهاالحكومةوكالاتوتصدرالبلاد.

من،المواضيعوتتفاوت.الموضوعاتشتىفيوالكتب

الكيفيةإلىاسمكانيالإحصاءبمعلوماتتتعلقالتيتلك

الطبي.العلاجعياداتوإعلاناتالمشكلاتبهاتحلالتى

الواشنطنهما،يوميتانصحيفتانواشنطنوفي

وهى،تودايإيهإسيووتصدرتايمز.والواشنطنبوست
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هذهفىوتعمل.واشنطنمنطقةفىقوميةيوميةصحيفة

تلفاز.محطة41وإذاعيةمحطة04منأكثرأيضاالمنطقة

تاريخيةنبذة

منطقةفيسكنوامنأولالبسكاتوويونالهنودكان

نهايةفيالمنطقةنحوالقدومفىالبيضوأخذ.واشنطن

عاموفي.والحقولالمزارعبعضوأقامواعشر،السابعالقرن

أولوكانت،الإسكندريةمدينةالمهاجرونأسه!أم947

بمستعمرةآنذاكمعروفةكانتالتىالمنطقةفيتنشأمدينة

فرجينيا.

عدةامتحدمت.العاصمةواشنطنأصبحتكيف

الأولى.سنواتهاخلالالمتحدةللولاياتعواصممدن

عاصمةتحددأنالكونجرسقررأم783عامفىولكن

نأبيد.للحكومةرئيسامركرألتكونللبلاددائمة

وقد.العاصمةلهذهمو!علىتتفقأنتستطعلمالولايات

مدينةممتصبحالجديدةالعاصمةهذهأنالناسإلىخيل

أرادتلذلكونتيجة.والصناعيةالتجاريةالناحيةمنمهمة

وبالإضافة.حدودهابينالعاصمةهذهتكونأنولايةكل

تكونأنوالجنوبيينالشماييتمنكلأرادذلكإلى

أراضيهم.ضمنالعاصمة

ألكسندرالماليةوزيرتوصلأم097عاموفي

أرضفيالعاصمةتنشأأناقترحفقد.حلإلىهاملتون

منولايةتملكهاأنمنبدلآالفيدراليةالحكومةتملكها

العسياسيينالزعماءبإقناعواخرونهووقام.الولايات

ذلكمقابلوفى.الجنوبفيالعاصمةبوضعالشماليين

التيالحكوميةالسياساتبعضالجنوبيونالزعماءأيد

.الشماليونيرأها

يحددأنالكونجرسقررالخلافاتانتهتأنوبمجرد

منطلبثم.بوتوماكنهرضفافعلىالعاصمةمو!

فيوترعرعنشأقدكانالذيواشنطنجورجالرئيس

بالضبط.الموقعيختارأنبوتوماكمنطقة

فقطأم197عامفيالرئيساختياريتضمنولرا

شملولكن،واشنطنأراضيمنالانأصبحتأراضي

وكانت.كذلكبوتوماكتمكربيأراضمن2كم78

كماماريلاند،ممتلكاتضمنمنالحاليةالمدينةحدود

منجزءاالنهرغربىتمحنوبالتيالأراضيكانت

إلىالأراضيهذهالولايتينكلتاحولتوقدفرجينيا.

أجمة.الفيدراالحكومة

المهندسواششطنجورجالرئيسعين.الأولىالأيام

المدينةلخريطةخطةلعملتشارلزلانفانبييرالفرنسى

بينالتيالمساحةفقطلانفانحطةعالجتوقد.الطيعية

نفسفيوضعتولكنها.تاونوجورجأناكوممتيانهر

مركزاالكابيتولمنوجعلتالمدينةلكلالنمطالوقت

واشنطن.لمدينة

منالفيدراليةالحكومةانتقلتام008عاموفى

عددوكان.واشنطنإلىفيلادلفيافيالمؤقتمقرها

عاموفى.نسمة.0008نحوآنذاكواشنطنسكان

الجنودأستولىام281حربخلالوذلكأم481

والبيت،الكابيتولفأحرقوا،واشنطنعلىالبريطانيون

هذهبناءأعيدثم.الأخرىالح!صميةالمبانيوبعضالأبيض

.ام981سنةالبناءأعمالوانتهتبعدفيماالأماكن

تجاريامركزاستصبحواشنطنبأنالرؤياتصدقلم

منغيرهامنافسةالمدينةهذهتستطعولماوصناعيا،

وفيلادلفياونيويورك،بوسطنمثلالعريقةالمدن

ولما.الاقتصادينشاطهافيوتشارلستونأضيموروبا

مدينةظلتفقدالاقتصاديالنموإلىتفتقركانت

.صغيرةمدينةواششطن

واشنطنالعاصمةنموفتراتكانتوالتطور.النمو

والأزماتالحروبمثلالأزماتبأياموثيقةصلةذات

مسؤولياتتتسعالظروفتلكمثلففي.الاقتصادية

منكبيرلعددالمعونةيدتمدل!!الفيدراليةالحكومة

التيالوظائفلشغلالمدينةإلىينزحونالذينالمواطنين

فيها.تستحدث

التيالأهليةالحربالأزماتتلكأولىوكانت

أدتوقدام،865سنةإلىأم861سنةمنا!شمرت

المدينةسكانعددزادإذ،واشنطننموإلىالحربهذه

الاتحادوحشد.نسمة000.021إلى6.،...من

هجماتضدالمدينةعنللدفاعواشنطنفيالجنودآلاف

الناسمنكبيرةأعدادوانهمرت.الجنوبيةالقوات

الاتحادمجهودتوجيهفيللمساعدةالمدينةيقصدون

التجارية.الأعمالبعضوإقامةولتأسعيس،الحربي

المستعبدينمنكبيرةأعدادتوجهتذلكإلىوبالإضافة

النزوحهذاوأدى.المدينةإلىالحربأثناءحررواالذين

بالمدينة.السكنفىحادنقصإلىالضخمالجماعي

مجاريهاونظامالمدينةشموارعفإنذلكإلىوبالإضافة

لم،العامةالخدماتمرافقمنذلكوغيرمياههاوشبكة

ومقابلةالمطلوبالوجهعلىبمهامهاالقيامتستطع

المتزايدين.السكانأحتياجات

الأهلية.الحرببعدوالتطورالنموفيواشنطنوأخذت

المتحدةالولاياتدخلتعندماأم179سنةفيولكن

فيالسكانىللتزايدأخرىفترةحلت،الأولىالعالميةالحرب

إلىحاجةفىأخرىمرةالحكومةأصبحتفقد.المدينة

هناكوكانتجديد.حربيمجهودلإدارةجددعمال

الحكومة.لمساندةوخدماتتجاريةأعمالإلىحاجة
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منالثلاثينياتفيالعالميةالاقتصاديةالأزمةوإبان

سائرفيالوجودنادرةالوظائفأصبحتالعشرينالقرن

الحكومةوكانت.واشنطنماعداالمتحدةالولاياتأنحاء

تلكلإنهاءوتنفيذهاالخططوضعفىغارقةالفيدرالية

الحكوميةالوظائفمنآلافهناكوأضحت،الحادةالأزمة

العاصمة.فياليدمتناولفي

ألاقتصاديةالأزمةتلكومنذ.الحديثةالتطورات

نأدونالحكومةنموإلىعواملعدةأدتالعالمية

العواملهذهومن.العقباتمنالقليلسوىيواجهها

الثانيةالعالميةالحربفيالمتحدةالولاياتاشتراك

بعدالغربيللعالمتزعمهاثمام(،459-ا149)

فيالفيدراليةالحكومةمسؤولياتوزيادة،الحرب

نموإلىالحكومةتطوروأدى.الاجتماعيالعملمجال

واشنطن.منطقةفيمستمر

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

مقاطعة،كولومبيامبنى،حونالبنتا

الكونجرسمكتبةالأديضالبيت

التذكاريواشنطننصبمعهدسميثسونياد،

الموضوعصرعنا

لزوارامرشد-ا

-ركابيتولتل-أ

-حالمتحدةالولاياتكابيتولب-

العلياالمحكمةمشى-ج

-طالقوميةالساحة-د

-يالسميثسونيةالمتاحفهـ-

التدكاريواشنطننصب-و

المدينة-2

ا-دالغربىالشمالىالقسم-أ

هـ-الشرقيالشمالىالقس!اب-

الترقيالجنوبيالقسمج-

السكان-3

العرقيةالمجموعات-أ

-دالسكن-!

الاقتصاد-4
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!*ةفيعقدوا!طنمضتمرمؤتمر.،واشئطن

الأمريكيةالمتحدةالولاياتعاصمةسي.ديواشنطن

مشكلاتومناقشة،البحريالتسلحنزعمسألةلمناقشة

نوفمبرمنالفترةفيالمؤتمرانعقدآسيا.تشملمعينه

فيهالممثلةالدولوكانت،ام229فبرايرإلىأم129

،اليابانإيطاليا،،بريطانيافرنسا،،الصين،بلجيكا:هي

الأمريكية.المتحدةالولايات،البرتغالهولندا،

هي:،رئيسيةمعاهداتثلاثالمؤتمرعنأنبثقت

أقرتهاالتى-الخمسللقوىالبحريةالقيودمعاهدةأ-

والولاياتواليابانوإيطالياوفرنسابريطانيامنكل

للسفنالمتناميةالزيادةالمعاهدةهذهأنهتوقد،المتحدة

القوىمعاهدة2-.الدولهذهلدىالرئيسيةالحربية

واليابانوفرنسابريطانيامنكلوقعتهاالتيالأربع

المعاهدةهذهاعترفتوقد-الأمريكيةالمتحدةوالولايات

.الهادئالمحيطفىمعينةلجزردولةكلبامتلاك

الدولكلفيهااشتركتالتىالتسعالقوىمعاهدة3-

ضمانلهاالرئيسيالغرضوكانالمؤتمر،فىالمشاركة

المعاهدةهذهاحترامسرياناستمروقد،الصيناستقلال

منشوريا،بغزواليابانقامتعندما،أم319عامحتى

الصين.شرقيشمالفيإقليموهي

07-0اهـ،31-)08عطاءبنواصل

المعتزليالبصريعطاءبنواصلأبوحذيفةم(.748

فيالمتكلمينبلغاءومن،المعتزلةشيخ،بالغزالالمعروف

بالراءيلثغوكان،بالبصرةونشأبالمدينةولد،زمانه

فىالمثلبهوضربخطابهفيالراءفتجنبغينا،فيجعلها

ذلك.

اللهرضي،البصريالحسنإلىيجلسواصلكان

بتكفيرالخوارجوقالت،الاختلافظهرفلماعنه،

فسقوأوإنمؤمنونإنهمالجماعةوقالتالكبائر،مرتكبي

"إن:وقالالفريقينعنعطاءبنواصلخرجبالكبائر،

منزلةفىبلكافر،ولامؤمنهولاالأمةهذهمنالفاسق

فاعتزل،مجلسهمنالبصريالحسنفوده"المنزلتينبين

ولأتباعهما:لهمافقيلعبيد،بنعمروإليهوجلسعنه،

."معتزلون"

لأنهبذلكلقبلكنهغزالآ،عطاءبنواصليكنلم

فيجعلالنساءمنالمتعففاتليعرفالغزالينيلازمكان

لهن.صدقته
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بينالمنزلة؟المرجئةأصنافمنها:،تصانيفله

بموالجهلالعلمأهلطبقاتبمالقرآنمعانى،المنزلتين

التوبة.بمالحقمعرفةإلىالسبيل

هـ،796-06)4الدينجمال،واصلابن

بنسالمبنمحمدعبداللهأبوأم(.8012892

الحمويالتميميالمازنيواصلبنسالمبننصرالله

.الهجريالسالعالقرنمؤرخيمنكبيرمؤرخ.الشافعي

وأقام،الكبرىالأدنىأصتمرقاببلادوطاف،حماةفيولد

الديننجمأحالصاالملكعهدفيطويلة!منواتمصرفي

التاسعلويسحملةمصرفيمقامهأثناءوشهد،أيوب

الدولةوقيامالأيوبيةالدولةواحتضارعليها،الصليبية

وسقوطوالشامللعراقالتتارغزواتإلىإضافة،المملوكية

بالظاهراتصلثم؟القاهرةإلىالخلافةمركزوانتقالبغداد،

الثاني،فريدريكبنمنفردإلىعنهسفيراوأرسلبيبرس

المقدسة.الرومانيةالدولةوإمبراطورالصقليينملك

والهندسةالأدبفىكثيرةمؤلفاتواصلولابن

مبعثرابعضهاوبقىمعظمهاضاع،والتاريخوالطبوالبيئة

ما-جميعامؤلفاتهأهمولعل.الختلفةالعالممكتباتفي

الكروبمفرجالكبيرالتاريخكتاب-بقىومامنهاضاع

منذالايوبيةللدولةفيهأرخالذيأيوببنيأخبارفي

ولا،دقيقشاملوتحقيقوافتفصيلفينهايتهاإلىقيامها

وبمعظمومصر،الشامفيملوكهمبمعظماتصلفقدغرو

التيفالحوادث.القطرينفيوعلمائهاوأدبائهاالدولةرجال

عنيرويها-الكتابمنالثانيالقسمافيوخاصة-يعرضها

كانولهذااخربمحينافيهامشاركةوعنحينامشاهدة

المؤرخينكلعنهأخذوالمرحإلذيالأصلكتابه

التاسع)الثامن،التاليةالهجريةالقرونفياللاحقين

الأيوبية.للدولةتأريخهمعندوالعاشر(

الترقيم.:نظرا.صللألواا

بنأحمداليعقوبى،انو:.اليعقوبيواصحابن

.إسحاق

معدلهيوالقدرة.المتريالنظامفىللقدرةوحدةالواط

شائعبش!صلالواطويستخدم.الطاقةا!شخدامأوإنتاج

تأخذلمالتىالبلادفيحتىالكهربائيةالقدرة3!لقيا

واحداواطاالكهربائيالجهازويستخدم.المتريبالنظام

أمبيربدفعالكهربائيالجهدمنواحدفولتيقومعندما

الجزءعلىالموجودوالرق!الجهاز.خلالالتيارمنواحد

قدرتهمتطلبيبينالكهربائيالمصباحمنالزجاجى

الذيالكهرلائيالمصباحيستهلكالمثالسبيلفعلى.بالواط

2*أ..)واط002أمبير،2ويستخدمفولتبمائةيعمل

بالكيلوالكهربائيةالقدرةتقاسكثيرةحالاتوفيأمبير(.

.واط000،1يساويالواحدواطوالكيلو.واط

حيث،الميكانيكيةالقدرةلقياسأيضاالواطويستخدم

تستخدمعندماواحدواطمقدارهاقدرةالالةتتطلب

تسميةوترجع.الواحدةأضانيةأفيأطاقةامنواحداجولآ

.واطجيمسالأسكتلنديوالمحترعالمهندسإلىالواط

واط،بمالكيلوواط؟الجولالأمبير؟أيفئا:ان!

جيمس.

مهندسأم(.981-)1736جدمس،واط

عملىتطبيقأولللمحركالمطورتصميمهكانأس!شتلندي

تستخدمالبسيطةالبخاريةالمحركاتوكانت.البخاريةللقدرة

الفحممنكبيرةكمياتتحرقكانتأنهاغيرواط،زمنقبل

)أمامالتبادليةحركتهاكانتكما.قليلةقدرةوتعطي

نأغير.المضخاتلتشغيلاستخدامهامنتحد(وخلف

مرةالبخاربتحويليقومالذيالمنفصلللمكثفواطاختراع

البخارية.المحركاتكفاءةمنزادقدبالتبريد،ماءإلىأخرى

أتاتحطقدعليهاأدخلهاالتيالأخيرةالتحسيناتوكانت

رائعبشكلالتحسيناتتلكوأسهمتلها.واسعااستخداما

الحدشة.أ!هشاعةاتطورفي

فيونجار،محللصاحبابناكانالذيواط،ولد

عمرهمنعشرةالثامنةبلغوعندمالأسكتلندا.جرينوك

أدواتصناعةليتعلمبملندنإلىثمجلاسجوإلىرحل

واطأصبحام757عاموفى.الرياضياتبعلمخاصة

جلاسجو.جامعةفيأدواتصانع

نيوكومنلمحركطرازاواطتسلمأم763عاموفي

الممتطاعأنهورغم.إصلاحهيتولىلكيالجويالبخاري

+-ص

!رج!نجصير--

عشر،التام!القرلىأواحرفىتطويرهتمالخاريواطجيمسمحرك

الصاعة.فيالمخاريةالواسئاطقدرةالاستحدامإلىأدىر



72كريس،طسوناو

فىوبدأ،عملهطريقةعنراضيايكنلمأنهإلا،تشغيله

وأساتذةطلابمنالشأنهذافيالمشورةوتلقى.تحسينه

براءةوسجل،المنفصلالمكثفمبدأواممتحدثالجامعةفى

.ام976عاماختراعه

الأسطوانةحيزالبخاريملأنيوكومنمحركاتوفي

فراغاتاركاالبخاريتكثفعندئذ.المكبستحتالموجود

تسخينذلكويعني.الجويبالضغطالمكبسفيهيندفع

كبيرقدرضياعيسببماوهو،بالتناوبالمكبسوتبريد

بخارإلاهوماالمغلىالماءبخارأنواطوأدرك.الطاقةمن

انفتحتما.وإذافيهيدخلوعاءأييملأولذلك،مرن

فإنمبرد،منفصلوعاءعلىالماءببخارالمملوءةالأسطوأنة

فيفراغامحدثاويتكثفالوعاءفييتحركمموفالبخار

.تبريدهإلىالحاجةدونالأسطوانة

محركتطويريحاولوهوسنواتعدةواطأمضى

علىحصلأم،774عاموفيالجديد.للتصميمتشغيل

فينشطمصنعصاحبوهو؟بولتونماثيومؤازرة

المحركتصميملتأجيرشركةبتكوينالاثنانوقام.برمنجهام

المؤسسةوحققت،وتشغيلهبنائهعلىوالإشرافالجديد

المحركاختراعبراءةواطممجلأم782عاموفي.نجاحا

المكبسلدفعالبخارضغطيستخدمالذيالمزدوجالبخاري

الموازيةالحركةترابطبتطويرأيضاقامكما.الاتجاهينفى

)هزأز(متأرجحجهازإلىللمكبسالتبادليةالحركةلتحويل

بنقلبدورهاالتشغيلدعامةوتقوم.التشغيلدعامةيسمى

.دوارةحركةد!حداثوحذافةتدويرذراعإلىالحركة

ألمحركسرعةلتنطمخانقاصماماأيضاواطاخترع

الكيمياءفيعلميةأبحاثاوأجرى.أخرىكثيرةوأجهزة

مركبالماءأنرأوأالذينأوائلمنكانكما،الفلزاتوعلم

عشرالتالميعالقرنأوائلالعملعنوتقاعدعنصرأ.وليس

سميتوقدمبجلا.ثرياشخصافيهأصبحالذيالوقتفي

.الواطانظر:.لهتكريماباسمهواطالطاقةوحدة

.الاختراع،البخاريالمحركأيضا:انظر

قسيس.(م8471-4761)سحقإ،طسوا

كتبكما،وترنيمةترتيلة007منأكثركتبإنجليزي

إلىبالإضافة،المواعظمنومجلداتلاهوتيةبحوثاأيضا

والتعليم.النفسوعلمالأخلاقعلمعنكتاباته

مرموقة،مكانةحققتالتيواطسترنيماتوأفضل

لامشخداموميلهاالشعريتكوينهاببساطةتميزتالتيهي

حتىمنهاالعديدويظهر،العاطفيةوحيويتهاالاستعارات

منكثيربمواءمةوقام.الإنجليزيةالتراتيلمعظمفيالان

نظروجهةمعللإنجيلالقديمالعهدمنالمأخوذةالترنيمات

النصرانية.

عامفىوأصبحبإنجلتراساوثامبتونفيواطسولد

.لندنفيالمستقلةلينماركلكنيسةرأعياأم207

الهاتفانظر:.أغسطستوماس،واطسون

بل(.)اختراع

أم(.589-)1878برودسجون،واطسون

النفسعلمفيثوريةلحركةزعيماعرفأمريكينفسىعالم

بيولوجيامجالفيالأولعملهوكان.السلوكيةتسمى

فيالشكإلىدفعهقدالدنيا،الحيةالكائناتوسلوكوطب

دراستها.النفسعلماءيدعيالتىالعقليةالعملياتوجود

البشرمنكللسلوكتفسيرتقديممهمةعاتقهعلىوأخذ

فيوذلكخالصوفسيولوجيبدنيإطارفىوالحيوانات

.سلوكياتعالمنظروجهةمنالنفسعلمكتابه

النفسيالعالمفيعظيماتأثيراواطسونسلوكيةأثرت

سكنر..إف.بياللأمريكي

جريفيل.فيواطسونولد

علم.،النفس:أيضاانظر

عالم(.-ام)289ديويجيمس،واطسون

علمفينوبلجائزةأم629عامفيتقاسمأمريكيأحياء

فرانسيسالأحياءعالممعالطبأوالأعضاءوظائف

بريطانيا.منوكلاهماولكنز،الحيويةالفيزياءوعالمكريك

تجريبيةبياناتعلىأساسابالاعتماد،وكريكواطسونقام

للحمضالجزيئىالتركيبنموذجبابتكارولكنز،قدمها

التيالمادةوهو.أ()د.نعالأكسجينمنقوالويبيالنووي

تحددألخلايافيمادةوالمورثات)الجينات(.ا!لورثاتتكون

الحي.الكائنخصائص

.أد.نجزيءأنكريك-واطسو!نموذجويبين

وتتكونملتويا.سلمايشبهأنهبمعنىثنائيا،حلزونايكون

تمماوإذأ،الكيميائياتمنزوجينأحدمندرجةكل

فإندرجاتهمندرجةكلمنتصفعندالسلمتقسيم

واحدك!ويكون،جديدينسلمينتكونانالدعامتين

يطرحفالنموذجذلكوعلى.الأصليللسلممطابقا

إلىجيلمنالوراثيةالمعلوماتانتقاللطريقةتصورا

فيواطسونولد.الوراثةانظر:.يليهالذيالجيل

الحلزونكتابنشرأم559عاموفيشميكاغو.

.أ.د.نتركيبلاكتشافوصفوهو،الثنائي

العلم.؟الخليةأيضئا:انظر

رئيسأولام(.149-1)867كريس،واطسون

أربعةلمدةالسلطةتولى.العمالحزبمنلأمشرالياوزراء

العمل؟لحزبزعيماوبوصفه.أم409عامفيشهور
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اشعيممعوثية!بشكلوعملمعتدلةاتئسياسات

الإصلاحاتيناصروكان.ديكينألفريدالليبرالي

عنابتعادهوبعدالبيضاء.أسترالياسياسةويؤيدالاقتصادية

لأنهالعمالحزبمنفصلأم019عامفيالسياسة

الأولى.العالميةالحربخلالالإلزاميالتجنيديؤيدكان

فيوتعلمتشيليفيواطسونكريسجونولد

.نيوزيلندا

ألكسندرروبرتالسيرواط،-واطسون

أسكتلنديإلكتروناتمهندس(.9817391)2

سجلام359عامففيالرادار.تطويرفيساعد،ومخترع

وفيالجو.فىوتتئطائرةكشفيمكنهراداراختراعبراءة

لتحديدلاسلكيلجهازأولياشكلااخترعأم919عام

الجويةالأحوالمكتبفيلعملكانعندماالاتجاه

البريطانى.

فيوتخرجبأس!ضلندا،بريعفنفيواط-واطسونولد

فارسومئلقبأندروز،سانتبجامعةالجامعيةالكلية

.ام429عام

الرادار.:أيضاانظر

فرنسيرسعام(.1721-6841)أفطوانوا!،

الروكوكولحركةبدايةكانتومادةأمعلوببتطويرقام

وكان(،الأساسيةبالزخرفةيتميزمعماري)أسلوب

المسمىالمفصلالصغيرالرسمواطو،تخصصموضوع

)حفلشامبترفيتأوالرأئ!،)الحفلجالانتفيت

متأنقونونساءرجاليرتديالأعمالهذهوفى(.الريف

الموسيقىويعزفوناللام!الحريرومنالساتانمنملابس

فخمة.مورقةحديقةتضمخلفيةفيويتحدثونويرقصون

مأخوذةمألوفةلشخصياتصوربرسمكذلكواطووقام

الفرنسى.المسرحمن

الرسوماتضدفعلردمنجزءاوأطوشعبيةكانت

الفرنسيالفنسادت،جادةلموضوعاتالباردةالأكاديمية

فيلقبولهبطلبواطوتقدموعندما.أم007عامحوالي

أحديسبقهلممئشرفا،والنحتللرسمالملكيةالأكاديمية

علىيتمالذيبالرسمالخاصللموضوعاختيارهوهو.إليه

سماهالوحةبرسمواطووقام.بالأكاديميةقبولهأساسه

بذلكمسرحيةعلىتأسيساأم()717سيثيراإلىالنزول

يرحلانمتحابانالرسمفيويظهر.الوقتذاكفيألاسم

وفي.اليونانيةالحبإلاهة،أفروديتجزيرةسيثيرا،إلى

عالمإلىللعودةالزوارقلركوبيستعدانزيارتهمانهاية

وهماالرقيقالحزنمنحالةالمنظرويعكس.اليوميةالحياة

بالأسى.مفعمةخلفيةبن!اتويرمقانهاالجزيرةيغادران

أنطوانجانبالكاملواسمهفالانسيين.فيواطوولد

الرسمدرسوهناك،م2071عامبارلسإلىوانتقلواطو.

شسابوهوعملوقد.المسرحيةالمناظروتصميمالزخرفى

جمعهواةمنكانالذي،كروزاتبييرخدمةفي

الفنية.الاعمال

طريقعنأعمالهبيعمندخلعلىيحصلواطكان

التجار.أحد

الروكوكو.أيضا:انظر

م(.91ء.-1)883برسيفالأرشيبولد،وافل

الجيشمعسكرقربولدبريطانىسياسةورجلجندي

والتحقبإنجلترا،إسكسفيوالدهبهلعملكانالذي

ساندفيالملكيةالعسكريةوالكليةونحثسشربكلية

-191)4الأولىالعالميةالحربوخلال.هيرست

الأوسط.الشرقوفيفرنسافيوافلخدمأم(189

-1)939الثانيةالعالميةالحرببدايةوفي

فىالبريطافطالجيمققواتقيادةوافلتولىأم(49ء

قواتعنبنجاحيدافعأنواستطاع.الأوصعطالشرق

وفى.ام049عامالإيطاليالغزوضدمصرفىالحلفاء

فيالبريطانيةللقواتعاماأصئقائداام419عام

الهند.

تعيشالشالطيورأنواعأحدالواقطائر.طائر،ا!اق

فصيلةإلىوتنتمينوعا،21علىوتزيد،المستنقعاتفي

ماعدا،العالمكلفيالواقيوجد(.الحزين)مالكالبلشون

وأمريكاآسيامنالشماليةوالأجزاءالحنوبيةالقطيةالقارة

بينمشاهدتهوتصعب.المستمقعاتأراضيفييعيشالواقطائر

ا!انه.أدسب!القص!
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أكبرالأوروبيوالواق.معينةمحيطاتوجزر،الشمالية

وأرجلهالواقوعنق.سم75حوالىطولهويبلغالأنواع

البلشونطيورمنأقصرولكنهاما،حدإلىطويلة

ولون.ودقيقحادكبيرمنقارالواقولطيور.الأخرى

بقعمع،داكنبرتقاليأصفرالطائرجسممنالعلياالأجزاء

أصفرالسفلىأجزائهاولونوسوداء،محمرةسمراء

خضراءوأرجلهاسمراء.خطوطمعشاحببرتقالي

.مصفرة

التكاثر.وقتعدامنفردا،عامةبصورةالواقيعي!

المائيةالنباتاتبين،الأرضعلىالبسيطعشهويبني

بيضاتخص!إلىثلاثمنالواقأنثىوتضع.الطويلة

الماءفىتماماساكنايقفالوأقيتغذىولكي.اللونبنية

والسحاليوالفئرانوالضفادعالأسماكمرتقبا،الضحل

يريدعندما،الأعلىإلىبمنقارهالطائرويشير.والحشرات

الواقمشاهدةوتصعبتماما.ساكئاويقف،يختفيأن

الواقصياحوشردد.ألوانهبسببالمائيالقصبوسط

ويحدثفيها.يعيم!التىالمستنقعاتعبررتيببانتظام

البعيد،المزعجكالبوقمدوياضحيجاالأوروبيالواق

الصدئة،المضمخةمثلالأمريكىالواقصياحيترددكما

الوا!تىويدعىالوتد.عليبالمطرقةالضربصوتمثلأو

وأالصاخبةالمضخةلمصياحهبسببأحياناالأمريكي

ويبلغ،لأنواعاصغرألأقلاقلواايعتبر.لملمالمطروقالوتد

الوسطىأمريكاأنحاءكلفيويعيش،سم03طوله

وفىرأسهقمةفيمخضرأسودريشوله.والشمالية

.لمؤخرةا

بنمحمدم(.728-743هـ،02-0317)الواقدي

.الواقدي،عبداللهأبو،الأسلميالسهميواقدبنعمر

لملاقاةزمانهأهلكعادةورحل،بالمدينةولد،مؤرخراوية

عنهم.والتلقيالعلماء

الأوأئل،المحدثينمنالنقادأكثرالحديثفيضعفه

وغيرهما.والرازيالبخاريأمثال

النبي،وفاة،النبىأزواجمكة،أخبار:مصنفاتهمن

ولعلوغيرها،،صفينبمالجمليومبمالردةبكر،أبيسيرة

سنةحتىالخلفاءفيهتناولالذيالكبير،التاريخأهمها:

فتوخوالشامفتوح:الفتوخوكتبم،اهـ،97597

.المغازيكتابوأخيرا.والطبقات،العراق

فيإسحاقابنمنهجعلىخطوةالواقديتقدم

وألفاظبالأسانيدالالتزاموعدمالمحدثينطريقةعنالابتعاد

فيالأحداثمترابطواحدنسقفىالمغازيوصاغ،الرواة

عامةعلىحفظهايسرمماالعبارةواضحقصصيأسلوب

.الناس

الكريمالقرآنسورمنالواقعةصمورة.سورةاكاقعلأ،

.والخمسونالسادسةالشريفالمصحففيترتيبها+المكية

الواقعةتسميتهاوجاءتآية.وتسعونستاياتهاعدد

وأهواله.اليومذلكلأحوالمشيرةبهالافتتاحها

القيامة،يومأحوالعلىالكريمةالسورةهذهاشتملت

إلىالناسوانقسام،أهوالمنالساعةيديبينيكونوما

،الشمالوأصحاب،اليمينأصحاب:طوائفثلاث

.لسابقونوا

تعالىاللهأعدهوما،فريقكلمالعنالسورةتحدثت

علىالدلائلأقامتكما،الدينيومالعادلالجزاءمنلهم

خلقهبديعفيقدرتهوكمالووحدانيته،ال!هوجود

الماء،وءانزال،النباتوإخراجالإنسانخلقفي،وصنعه

القرآنبذكرنوهتثمالنار.فيالقوةمناللهأودعهوما

عندالإنسانيلقاهوما،العالمينربتنزيلوأنه،العظيم

الطوائفبذكروختمت.وأهوالشدائدمنالاحتضار

إلىوالسابقون،الشقاوةوأهل،السعادةأهلوهمالثلاث

فكان،منهمكلعاقبةوبينت،النعيمأهلمنالخيرأت

،إجمالمنالسورةأولفيوردلماكالتفصيلذلك

.والختامالبدءفيالمقربينماثربذكروالإشادة

ا!ا"كللأي!رسولأننح!اللهرضيمسعودابنعنروي

فاقةتصبهلمليلةكلفيالواقعةسورةقرأ)من:قال

1(.أبد

القرآنايات)ترتيبالكريمالقرانأيضا:انظر

الكريم.القرانسور(بموسوره

محاولىإلىياثميروالأدبالفنفيمذهبالواقعية

الواقع.فيعليههىكماالحياةتصويرأوالفنانالأديب

في،الواقعيالفناننظرفي،للفنانالرئيسيةالمهمةوتكمن

شديدين،وصدقبدقة،بحواسهيلاحظهماكلوصف

للرمزية.اطراحغيرومنمؤلمأوقبيحهولماإهمالغيرمن

في-الفنفيالمعالمواضحةحركة-الواقعيةبدأت

عشرالتاسعالقرنمنتصفوبحلولعشر.الثامنالقرن

الواقعية،كانتولقداسمائد.الفنىالشكلهىأصبحت

والعاطفيةالكلاسيكيةالتقليديةمنكلعلىثورة

أمورأعمالهماعالجتفنيتانحركتانوهما،الرومانسية

التقليد"لينأعمالتظهرحيث،مثاليةبأساليبالحياة

هيمماوترتيئامنطقيةأكثرأنهاعلىالحياةالكلاسيكيين

فتظهرءلمالرومانسيينلملمالعاطفيينأعمالأما.الواقعفىعليه

بعثاوأكثر،العاطفيةالناحيةمنإثارةأكثرأنهاعلىالحياة

أصلا.الحياةواقعفيعليههيممابالطمأنينةالشعورعلى

يكونوالكيجهدهمقصارىالواقعيونيبذل

محاولتهمفيأنهمغير،ممكنةدرجةأقصىإلىموضوعيين
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العادس3!اضاايظووهو،دومييهأولوريهالثر!سيللفسالىواقعىرسم

اليومية.المألوهـومعيتمتهمحياتهممحيطلى

بماالتأثيرتجنبمنلايتمكنونوتقديمهاموضوعاتهمانتقاء

لديهمالواقعيةأنماطأعمر!فإنولذا.يفكرونأوبهيشعرون

الشخصي.والحكمالمراقبةنتيجةيأتي

علىتورةالواقعىالقصصيالفنجاء.الواقعيةالقصة

فيفالشخصيات.الرومانسيةالمثاليةوميلودراماعاطفية

القصصشخصياتمنتعقيداأكثرالواقعيالقصصيالفن

يتسمفيهالأحداثومسرحلم!الرومانسية!!،العاطفية

.الموضوعاتوغموضالحبكةعلىالتركيزوعدمبالهدوء

عاديةحوادثمعظمهفيالوأقعيالقصصيالفنويعالج

للتصديق.قابلةشخصياتيرسماأنهكما،الوقوعممكنة

تدعولامتشائمةموضوعاتالواقعيةالقصصمعظموتقدم

القاتمةالسمةوهذهالاشمئزاز.تثيرقدبل،البهجةإلى

تطورتحركةوهي،الطبيعيةعلىأساسيبشكلتنطق

الواقعية.عن

إلىلاأسلولا،باعتبارهاالواقعيةرواجازديادويعزى

القصصيللفنالجميلةالمعالمعلىفعلردمجردكونها

الأول:لعاملينأساسايعودبل،فقط)الرومانسي(العاطفى

العلميةالتقاريركتابةعلىبتأكيده،الحديثالعكاتطورهو

الكتابلدىالجامحةالرغبةفهوالثانيالعاملأما.المفصلة

واقعية.أكثرمنظورمنالاجتماعيةالمشاكللفهماأغراء،وا

لأولبالاهتمامالإنجليزيالأدبفيالواقعيةحظيت

فيالخصوصوجهوعلىعشر،الثامنالقرنفيمرة

أصبحتفقدعشرالتاسعالقرنأماديفو.دانيالأعمال

خلالمنواضحاذلكوبدا،أهميةأكثرفيهالواقعية

وتوماس،إليوتحورجو،أوستنجينمنك!!أعمال

وأنطوني،تاكاريميكبيصوليمومور،وجورخ،هاردي

القرنفيالبارزينالأوروبيينالواقعيةكتابومن.ترولوب

وستيندالفلوبيروجوستافبلزاكدوأونوريهعشرالتاسع

رو!ميا.فيتورجنيفوإيفانتولستويوليوفرنسا،في

.الأدب،الروسي:انظر

ماحدوإلىهاولز،دينوليموجيمسهنريكان

فيبهمالمعترفالواقعيينالكتابأوائلمن،توينمارك

نوريسوفرانككرين!ستيفنأما.الأمريكىالأدب

الأمريكيين.الطيعيينال!ضابأوائلفكانوادرايزروثيودور

وكتابات،الكتابلهؤلاءالقصصيةالكتاباتوبفضل

فإو،لويسسنكليرمثلبعده!ا،أتواآخرينأص!صتاب

وجون،همنجوايوإرنعستفيتزجيرالد،سكوت

بحيث،ومقبولةسائدةالواقعيةالكتابةأصبحت،شتاينبك

تسايرلاأعمالآلملم"!الرومانسيةالعاطفيةالقصصأصبحت

العصر.روح

كماالمسرحيةفيالواقعيةكانت.الواقعيةا!لسرحية

بجمالهالواقعلتصويرمحاولةالقصصيالفنفيكانت

درأولأ،أوروبافيالواقعيةالمسرحيةتطورتوقد.وقبحه

أوائلفيسائدةكانتالتي،العاطفيةوالملهاةللميلودرامافع!!

،عديدةأشكالأاخذتكماعشر.التامبعالقرنومنتصف

والمبالغالمتكلفأ!سلوكاملهاةفيالخفيفةأ!اقعيةامنتتدرخ

الطيعي.أ!لأسلوبأعميقةاالمأساةإلى،فيه

بعدمرةلأولأهميتهاالواقعيةللمسرحيةوأصبحت

تفحصوقد.النرويجفيإبسنهنريكمسرحياتظهور

فيعصرهفىسائدةكانتالتيالاجتماعيةالقضاياإبسن

بيتأم(،)877المجتمعأعمدةمثلالمسرحيةأعماله

وصففقدتشيخوفأنطونأماأم(.)987الدمية

الكرزبستانمسرحيتهفيالمتلاشيةروممياأرمشقراطية

تقبلهكانفقدالإنجليزيبالمسرحيتعلقوفيماأم(.09)4

بعثأنلبثماشوبرناردجورجأنإلابطيئا،للواقعية

طويلةمسرحياتمنسلسلةفى،الواقعيةالحركةشىالحياة

بيوتمعسرحيةمنبدءا،الاجتماعيةأغضايااتعالجذكية

جونمزجأيرأخداوفي.أم298عامفيالأراهل

ركابمسرحيتهفيبالشعرالواقعيةسينجميلينجتون

نضمالقضاياأوكايسيشونوتناولأم(.09)4البحر

غونومسرحيتهفىإنجلتراعنالاستقلالأجلمنأيرلندا

.أخرىومسرحياتم(291)4والبيكوك
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فقد،المسرحفيالوأقعيةأحدثتهالذيالدائمالأثرأما

عامفىأونيلليوجينالأفقوراءمامسرحيةبتقديمجاء

.أم029

درالواقعيالتصويرتطور.الواقعىالتشكيلبمالتصوير

كانا،التشكيلىالتصويراساليبمنأسلوبينعلىفعل

التقليديةوهماعشر،التاسعالقرنأوائلفيسائدين

انظر:)الرومانسية(.والعاطفية(الجديدة)الكلالمسيكية

أعمالفيللواقعيةملامحرؤيةويمكن.التشكيلىالتصوير

عشر.الثامنالقرنفىجويافرانسسكوالأسبانيالرسام

فيالأوروبيالتشكيليالتصويرعلىالواقعيةسيطرتوقد

فنانينأعمالفيواضحاذلكوظهرعشر،التاسعالقرن

وأونوريهكوربيهوغوستافكوروكاميلمثل،فرنسيين

أواخرفيجاءواالذين،الفرنسيونالانطباعيونأما.دومييه

للواقعية،الخاصمفهومهمطوروافقدعشر،التاسعالقرن

ء،المضيالواقععنلتعبر،لوحاتهمفيالواقعيةضاقتإذ

رؤيتهيمكنالذيالواقعهذاتماما،محدوداكانوإن

الانطباعية.انظر:.واحدةبلمحة

عشرالتاميعالقرنفيالواقعيةفنانيبينمنكان

أوائلفيتلتهمثمهومر.ونسلووإيكنزتوماسالأمريكيان

مدرسةسميتالواقعيةفنانيمنمجموعةالعشرينالقرن

المجموعةهذهعارضتوقد.الثمانيةمجموعةأوأسكان

الفنفيشائعةكانتالتيالأكاديميةالسماتالعاطفية

الفنانونهؤلاءورسم.مدرسة،أسكانانظر:الأمريكي

شعخصيةولوحاتالشوارعفيالمعاشالواقعمنمناظر

جورجأيضاالواقعيينالفنانينبينومن.طبيعيةومناظر

وريغنالدهوبر،إدواردو،كريستيوراتوجونبيلوز،

وود.وغرانت،مارش

القصصيالفنفيالواقعيةشساعت.اليومالواقعية

منفصلةهويةتمييزبمكانالصعوبةمنوأصبح،والمسرحية

اللاوعى،أهميةبمالشائعةالواقعيةالموضوعاتومنلها.

فيقيمعنوالبحث،المجتمعفيالعرقيةالأقلياتودور

الرسامونبدأالعشرينالقرنأوائلوفيمعاد.عالم

وبحلول.التجريديةالألمماليبويتبنونالوأقعيةيرفضون

في-تقترنالواقعيةأصبحتالعشرينالقرنمنالثمانينيات

ترتبطمماأكثر،الضوئيبالتصوير-الأحيانمنكثير

التشكيلي.بالتصوير

سفينةعلىتثبيتهيتمغطاءالحراريالواقي

يحمي.الشكلالخروطيةالصاروخمقدمةأوالفضاء،

أثناءالهائلةالحرارةمنوالمعداتالفضاءروادالواقي

ومثل.الجويالغلافخلالجداعاليةبسرعاتالطران

مركبةتنحدرعندماأيضاتحدثجذاالمرتفعةالحرارةهذه

وذراتجزيئاتوتقوم.الأرضيمدارهامنالفضاء

المركبة.سطحعلىالاحتكاكنتيجةحرارةبتوليدالهواء

.الحرارةشمدةزادتكبيرةالمركبةسرعةوكلماكانت

البالوعاتهىالحراريالواقيمنالشائعةوالأنواع

الحراريةالبالوعةوتقومالتخوية.وحاجبات،الحرارية

الحرارةيمنعماوهو،الحرارةمنهائلةكمياتبامتصاص

محاولةالواقعىالفن

دقةبأكحرالحياةلتصوير

الفمانرسموقد.ممكمة

"!ريغنالدلأمريكيا

لالملاذالوحة/مارش

لأ،حرفتستعمل

الحياةمناظرمنوغيرها

مدينةفياليومية

.ليويورك
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أما.الفضائيةالمركبةفىحساسةأجزاءعلىالتأثيرمن

الانصهارطريقعنالحرارةفتستنفدالتخويةحاجبات

،المنصهرةالجزيئاتبحملالهوائيالتيارويقوموالتبخر.

التيوالمواد.المركبةعنبعيذاالساخنالغازوبخار

الجرافيت،غالباهيالحراريالواقيصناعةفيتستخدم

المسامي.والسيراميك،الجرافيتومشتقات

ازدهرتإفريقيا،غربىفيتقعبارزةتجاريةمدينةوالاط

السادسالقرنبدايةإلىعشرالحاديالقرنأواخرمنذ

تباعأخرىوسلعوالسيوفالنحاسوكان.الميلاديعشر

صغيرةمدينةحالياووالاتا.والرقيقالذهبمقابلوالاتافي

أولاتا.وتسمىموريتانيا،في

القرنخلالوالاتاجنوبيفىالمسلمونالتجاراستوطن

منجزءاالمدينةوأصبحت،الميلاديعشرالحادي

وقد.الميلاديعشرالرابعالقرنفىماليإمبراطورية

،أم433عامفيوالاتاعلىالجنوبفيالطوارقألشولى

الخامسالقرنأواخرفيصنغيدولةمنجزءاوأصبحت

سقوطبعدشعوبعدةالمدينةوحكمت.الميلاديعشر

صنش.دولة

وروافطصحفيأم(.329-)1875إددجار،والاس

نأبعدشهرتهوذاعت،الروائيإنتاجهبغزارةتميزإنجليزي

ولد.الموتنقمة،مثلإجراميطابعذاترواياتنشر

تخلىأنبعدفقيراوشبوترعرعكرينوج،فىوالاس

،أم998عامالصحافةمهنةمارسطفل.وهوأهلهعنه

بوصفهو!إفريقيا.جنوبحربخلالحربيامراسلا

بطائتميزتروايةأصدرعندماام،609عامفيروائيا

عنوهىأم(،119)النهرأبوساندرزتسمىالمغامرة

سلسلةفيالأولىالقصةهذهوتعدإفريقيا.فىحى

كت!كذلكإفريقيا.فىأحداثهاتقعالتيالقصص

الحالفيمنها،ناجحةمسرحياتعدةوالاس

أم(.)039

عالم.م(3191-281)3رسلألفرد،والاس

نأبعدصيتهذاع،الجنسيةبريطانيومكتشفطبيعي

فعلكمابالتطورالخاصةالتفسيراتإلىمستقلاتوصل

جغرافيةلدراسةالأسسوضعوقد.داروينتشارلز

جنوبفيباسمهسمىوهمئاخطااقترحكما،الحيوان

أستراليامنطقةفيالحيوانحياةلفصلالهادئالمحيطغرب

واديفىسنواتخمسوالاسوقضى.الشرقأووآسيا

لتجميع،الشرقيةالهندجزرفيمشواتوتسع،الأمازون

هما:كتابينفيأعمالهودون،الحيواناتعنمعلومات

للحيواناتالجغرافيالتوزيعام(؟)986الملايوأرخبيل

ويلز.منطقةمنأسكفيولدأم(.)876

.روبرتتشارلز،داروين:أيضاانظر

تائد.م(5031؟-2721)وليمالسير،والاس

،الأولإدواردإنجلتراملكضدثورةقاد،أسكتلنديوطنى

لأكثرللأسكتلنديينالوطنيللفخرمدعاةحياتهوكانت

سنة.006من

منمجموعةقادعندماوشجاعتهبقوتهوالاسغرف

الغزاةضدعصاباتحربفيالأسكتلنديينالوطنيين

أسكتلنداملكبازاحةإدواردإنجلتراملكقامعندماالإنجليز،

هزم.أم692عامأسكتلنداأراضيفيإنجلتراجنودووضع

وعلى،ستيرلنكجسرموقعةفيالإنجليزيالجيشوالاس

جيشاوجهزفرنسا،منإدواردالإنجليزيالملكرجعإثرها

إثرهاعلىوهرب،فالكيركفيوهزيمتهوالاسلمطاردةقوئا

فيوقعأنإلىالجبالمنالإنجليزمقاتلةليواصلوالالر

الخيانة.بتهمةأعدمحيثمشوات7بعدالأسر

علىتقعللعطلاتومنتجعسكنيةمنطقةوالاسي

ميرسيسايدفي،ويرالجزيرةشبهمنالغربيةالضفة

وتربطها،ميرسينهرلمصبالغربيالشاطئعلىبانجلترا،

.ليفربولبمدينةالكوبائيةوالقطاراتالبواخر

لمنطقةالرئيسيالمنتجعالجديدةبرايتونمدينةتعد

منالجنوبيالجزءفىالمنطقةمصانعمعظموتقع.والامى

المدينة.هذه

الجعرالية(.)1!قاليمرومانيا:انظر.والاشيا

(.م5471-6761)روبرتالسير،لبولوا

نفوذاالسياسيينأكثرمنوكانأوفورد،لإقليمأميرأول

عشرالثامنالقرنمنالأولالنصفخلالبإنجلترا

اشتهرلبريطانيا.وزراءرئيسأولوأصبح،الميلادي

الملكناصروقد.الحكومةدفةإدارةعلىبقدرتهروبرت

فيالألمانيالبي!فيالثانيجور!والملكالأولجورص!

انظر:.البريطانيالعرشستيوارتأسرةأدعاءضدهانوفر

.سرةأ،رتستيوا

للحربيةوزيراوأصبح،أم107عامالبرلمانوالبولدخل

عندمامنصبهفقدأنهإلا،إمكاناتهمنوبالرغم.ام807عام

ام(،71اأ-71)0فىالليبراليينمحلألمحافظونحل

الحكومةوجهت.النيابيالمجلسفيللمعارضةزعيماوأصبح

غيربوقالسلطةإلىبالوصولوالبولإلىالتهمةالجديدة

إلىعادأنهإلا،ام271عامالسجنفيبهوز!،مشروعة

.أم713عامالبرلمان
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إلىم1172عامم!بريطانياحكم(الوسط)!ي،والبولروبرتالسير

فيالرسميالمنص!يك!لمأنهسدالرغمللوزراءرئيسا،أم274عام

الحكومة.أعمالإنجازفيبمهارتهاشتهروقد.الوقتدلك

ملكاالأولجورجأصبحعندماوالبولنفوذازدأد

عامفيللخزينةالأولاللوردوأصبح،أم471عام

الأعواموخلال.أم717عامفياستقاللكنه،ام571

المجلسفينفوذهوبنىالحكومةبمهاجمةقام،التالية

ومستشارللخزانةالأولاللوردمنصبوتقلد،النيابي

السياسيينأكثرمنوأصيحام،721عامفيالخزينة

لعدمحدوضعالأولهدفهكانبريطانيا.فينفوذا

أواخرفيبريطانيامنهعانتالذي،السياسيالاستقرار

الميلاديين،عشرالثامنالقرنوبدايةعشرالسابعالقرن

سيطركما،الحكومةعلىالسيطرةفيالليبراليينفساعد

ببراعتهالمعارضةهزيمةواستطاع،النوابمجلسعلىهو

المجلسفيالمستمروحضوره،وسلتطهونفوذه،الخطابية

النيابي.

المحافظينمنخصوصا،ضدهتدريجياالشكوىزادت

قبضتهخفتحتىكذلكالأمروظل،الليبراليينوبعض

النيابي.المجلصعلى

وتدهور،النيابيالمجلسفيللأغلبيةخسارتهأدتوقد

أميرابعدهاتعيينهتم،أم742عامامشقالتهإلى،صحته

مجلسوعملسياساتفيكثيرافأثرأورفورد،على

توفي.حتىاللوردات

كليةفيودرس،نورفوكببلدةهوتاونفيوالبولولد

وهووالبولهوراسنيسمىابنوله،ك!بردجوجامعةأثرن

روايةأولتعدالتيأم(،)764أوترانتوقلعةروايةمؤلف

تاريخ.،المتحدةالمملكةانظر:.قوطية

كتب.الأسترأديينأغانيأشهرمنماتيلداوالتزلج

بنىحيثأم،598عامباترسونبانجوالشاعركلماتها

،ماكفرسونروبرترواهاقصةعلىالأغنيةكلمات

وتتعلقكوينزلاند.وسطفيداجورتمحطةصاحب

،شاةوقتلماءبئرمنبالقرباستوطنطريقبقاطعالقصة

.وغرقالبئرإلىقفزغنمراعىتحداهوعندما

،الأولاللحنكاتبحقيقةمنالخبراءيتأكدلم

لأغنيةوضحإلكلماتباترسونأنبعضهمويعتقد

البعضويعتقد.ماكفرسونابنةكريستينعزفتهاأسكتلندية

القطعةوضعتالتىهيكوانماريتدعىامرأةأنالاخر

يظنبينما،الميلاديالعشرينالقرنمطلعفيالموسيقية

عامألفهاالذيهوناثانهارييدعىرجلاأنالاخرون

.ام009

فيمرةلأولماتيلداوالتزنجمننسخةغنيتوقد

أنجسالناشمرانوقام،أم598عامكوينزلاندفيونتون

بعدشائعةصارتثمام،309عامبشرائهاوروبرتسن

أسترأليا.أرجاءجميعفيذلك

-ام9)30سنتونتوماسأرنست،والتن

للفيزياءنوبلجائزةحاز،أيرلنديفيزيائيعالمام(.599

اكتشفاحيث،كوكروفتجونالسيرمعمشاركة

المعجلةالجسيماتتسببهاالتيالذريةالنوياتتحولات

جسيماتمعجلأولوأقاما،ام329عامفياصطخاعيا

إلىتجاربهماوأدت.فولت005و...ينتجفيهمتحكم

فيوالتنولد.والمادةالطاقةلتكافؤأينشتايننظريةتأكيد

واترفورد.مقاطعةفيأرفانونج

.دوجلاسجونالسير،كوكروفتانظر:

إنجليزيمؤلفأم(.683-1)395إسحق،والتن

مثالأكانالذي،الكاملالصيادكتابهخلالمنعرف

عامالكتابهذاطبع.الإنجليزيالريفيللأدبكلاسيكيا

والكتاب.المؤلفحياةخلالأربمراتونقح،م5361

يدعىوصيادبسكاتوريدعىسمكصائدبينحوار

عنعمليةمعلوماتعلىالعملهذاويشتملفيناتور.
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ووصفوقصائدأغانوعلى،السمكوصيدالسمك

والتنعنعرفكما،الريفيةالإنجليزيةوالطيعةللحياة

ممبيلعلىمنهمأشخاصلعدةالشخصيةللحياةترجمته

منقحةنسخةأم،64)0دونجونالشعراءالمثال

الكنيسة،رجلأم(،067)هربرتجورجأم(،586

ام(.56)5هوكررتشارفى

لندنخردواتتاجروأصبحستافوردفيوالتنولد

والتنأنإلا،حامعةفييتخرجلمأنهمنالرغموعلى.التري

مشهورينأشخاصلعدةصديقاوأصبحالقراءةكثيركان

.جونسونبنالمسرحيوالكاتبدونجونالشاعرمنهم

.السيرة:أيضاانظر

جانبإدىأسرتهني!ويشخصيالمحيئيالوالد

معظمهمويعتني.خاصةظروفلهمأكثر،أوطفلا،أبنائه

اجتماعيةوكالةإشرافتحت،عهدتهمفيالذينالأطفالبا

الأطفالومشكلاتبقضايامهتمة،عامةأو،خاصة

-البلدانبعضفي-الوكالاتهذهمثلوتقوم.والشباب

والداهميقدرلاممن،الأطفاليتبنيانوالدينلايجاد

الوالدانيكونإذ،لهمالمناسبةالعنايةتقديمعلىالشرعيان

وأهجراهمأوأطفالهماآذياقدالحالاتبعضفيالشرعيان

ممنالوالدانفيهايكونأخرىحالاتوهناك.أهملاهم

نأغيرالأمد.طويلجسميأوعقليمرضمنيعانون

قد،بالتبنيبأسرتهوإلحاقه،الشرعيةأسرتهعنالطفلفصمل

يحاولولذلك.الطفلحياةعلىمععيدو!لهيكونلا

نموعلىتساعدمناسبةأسريةبيئةتوفيربالتبنيالاباءمعظم

طبيعي.بشكلالطفل

والوكالات،الشرعيونوالاباء،بالتبنيالاباءيشترك

ويبقى.طفللكلالعنايةنوعرسمفيمعا،الاجتماعية

إلا،البلوغسنحتىالتبنيبيوتفيالمتبنونالأطفالبعض

عندماالشرعيةبيوتهمإلىيعادونالأطفالمنالعديدأن

بهما.العنايةعلىقادرينالشرعيونآباؤهميصبح

يكونواأنبالتبنيالآباءعلىالحكومةشروطوتشتمل

ويتمتعون،مناسبسكنلديهميكونوأنأصحاء،

الختصونويقوم.كريمةعائليةوحياةشخصيةبصفات

فيالذينوالأطفالبالتبنيالآباءبمراقبةالاجتماعيون

جزءبدفع،عامةالاجتماعيةالوكالاتتقومكما.عهدتهم

الاطفاليحتاجهاالتىالطيةوالعنايةوالغذاءالكساءمن

إشرافهم.تحتهمممن

الضعفاءورعايةاليتيمكفالةعلىحثقدوالإسلام

غيرإلىالمرءينسبأنونهىالتبنيحرملكنه،والمساكين

لآبائهمادعوهم):التنزيلمحكمفيتعالىاللهيقول.أبيه

الدينفيفإخوانكمآباءهمتعلموالمفإناللهعندأقسطهو

قريشاأنالآيةهذهنزولوسبب.ه:الأحزابوموالدكم!

وقد.حارثةبنزيديعنونمحمد"بن"زيدتقولكانت

الابنمعاملةبالتبنيالابنوهوالدعيتعاملالعربكانت

الزواخ!وتحرم،بالمحارمالخلوةحتىوجهكلفىالصلبمن

قضىفلما):وتعالىتباركاللهأنزلحتىالدعيبمطلقة

فيحرجالمؤمنينعلىيكونلالكيزوجناكهاوطرامنهازيد

مفعولا!اللهأمروكانوطرامنهنقضواإذاأدعيائهمأزواج

قولهفىالصلبمنالابنزوجةتحريموأكد37.:الأحزال!

.23النساء:!أصلابكممنالذينأبنائكم)وحلائل:تعالى

التبنى.:أيضاانظر

الطفلأنجبااللذانالحقيقيانوالأمالأبهماالوالدان

المولودتوريثفيمغاواشتركاالطيعيةالمعاشرةطريقعن

والطبيعية.العقليةخصائصهما

والطاعةبالبروتعالىسبحانهاللهكرمهمااللذانوهما

مقترناشكرهمافجعلالأبناء،منوالرعايةالمعاملةوحسن

إليولوالديكلياشكرأن):تعالىقولهفيبشكره

يغضبماغيرفيعصيانهماوجعل.14:لقمالىالمصلر!

.والآخرةالدنيافيالشقاءأمسبابمنوعقوقهما،الله

فيوالطاعةالبرفيتتمثلحقوقالأبناح!علىللوالدين

عليهماوتترتب.والرعايةالمعاملةوحسناللهمعصيةغير

المناسبالاسماختيارفيابتداءتتمثلالأبناءنحوواجبات

كانإنبتزولإلابنوانتهاءوالتعليمالتنشئةبحسنمرورا

قادرا.الأب

داخلالاجتماعيالتناسقمعيارالإسلامحددولقد

التيالطريقمعالمورسم،والشرعالمنهجضوح!فيالأسرة

فيفالأب.السليمالاجتماعيوالبناءالاستقرارتحقق

بلاوسعهحسببالإنفاقمعاشهاعنالمسؤولهوالأسرة

نأقبلحتىولدهعنالمسؤولوهو.إلممرافأوتقتير

وتربيته،حضانتهتحسنصالحةأمالهيختارأنفعليهيوجد،

الطهرعمادهاسليمةتربيةذلكبعدتربيتهعلىيقوموأن

المدرلمسةفهيالأمأما.القرآنوأخلاقوالقرآنوالعلم

وأس!الكلاممبادئالأطفالفيهايتلقىالتىالأولى

وروحالإسلامحبفيهمتغرسأنفعليها،الأحلاق

لأنفسهمنافعينليصبحواالفضيلةإلىوالنزوع،البطولة

عمرابنعنالشريفالحديثفيجاءوقد.ولأمتهم

:يقولكل!سطأللهرسولسمعت:قالعنهمااللهرضي

فىراعالرجل،رعيتهعنمسؤولوكلكمراع)كلكم

زوجهابيتفيراعيةوالمرأة،رعيتهعنومسؤولأهله

الحديثضوءوفي.الشيحانرواه.(.رعيتها.عنومسؤولة

فإذا،الأسرةبناءفيوالأمالأبدورأهميةتأتيالشري!

كذلك.المجتمعكانوقويةسليمةاللبناتكانت
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والمفاهيمللأسرةالإسلاممفهومبينفرقوهناك

لهاوتتنكرجذورها،منالأسرةتقلعالتيتلك،الغربية

الحضانةدورفييتربى،للدولةابناالوليديكونأنوتبيح

الأسرةعلىأبقتإنوهذه،قرابةولاأماولاأبايعرفولا

سنفيعنهاالانفصالإلىالأبناءتحملمافسرعانحينا،

.مبكرة

والطاعةالس!فيالمرأةدورالإسلامحددكما

علىوتحافظ،المنزلشؤونتدبيرعلىتقوموأن،بالمعروف

الأمة،وركيزةالمستقبلعمادالطفولةتربيةوتتولىفيهما

بهذاوالإسلام.الأمومةووأجبالزوجيةحقوقتؤديوأن

ويؤكدوالاختلاطالخروجدعوىمنالمرأةعلىيحافظ

خروجهايكونوأنالإسلامتعاليمعلىالحفاظقيمةعلى

.وأكدهالشرعحددهبمامشروطا

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الطفلالتكاثرالأسرة

بالتبنيالوالدالاحتماعيةالتهيئةالوالدينبر

الوصىلرضيعاالتبي

أنشأهانصرأنيةفرقةالوالدويةفرقة.درقة،الوالدوية

الدينية،والتضحيةالفقرحولتعاليمهاوتدوروالدو،بيتر

البدأيةفىوكانواالفقراء.ليونرجالأتباعهاويسمى

ذلك.بعدمنهامنعهمالبابالكنوعظبعملياتيقومون

ولا،الروحيةالبابابسلطةالفرقةهذهتعترفولا

عامالكنيسةمنحرمانهمإلىالبابادفعمماالتطهير،بوجود

.ام184

الإصلاححركةتعاليمالوالدويةأتباعمعظماتبعوقد

عشرالسادسالقرنخلالبدأتالتياللوثريالديني

أتباعمننسمة05).00نحوالانويوجد.الميلادي

والجنوبية.الشماليةوأمريكاأوروبامنكلفيالوالدوية

بإيطاليا.رومامدينةهوالجماعةلهذهالرئيسيوالمركز

تديرهاظدتالجنوبيةإفريقيافيمقاطعة؟يوالفز

الجنوبىالجزءبهاويحيط،عديدةلسنوأتإفريقياجنوب

مساحةتبا.الأطلسيالمحيططولعلىوتطلناميبيا،من

السكانوعدد2،اكم،421بايوالفزخليجمقاطعة

نسمة.02!047حوالي

الرئيسيالميناءوهىباي،والفزهيالمقاطعةوعاصمة

صناعاتالمدينةهذهصناعاتوتشملناميبيا.لتجارة

.الأسماكوصيدوتعليب،الأغذية

والفزساحلمنطقةرأواالذينالبيضالسكانوأول

عامفيفيهانزلواوقد،البرتغاليونالبحارةهمباي

طويلة.بفترةذلكقبلالسودسكنهابينما،أم487

الميساءبايوالمزمديةوتعدإفريقيا.جنو!فيمقاطعةبايوالفز

لا!يبيا.الرئيسيالتجاري

عندماإفريقياجنوبمنجزءابايوالفزوأصبحت

الأمعصبةوأعطت.أم019عامفىالدولةتلكأنشئت

ناميبياعلىوالسيطرةالانتدابحقإفريقياجنوبالمتحدة

تديرإفريقياوجنوبالحينذلكومنذأم،029عامفي

ناميبيا.منجزءابوصفهابايوالفز

طالبأم،099عامفياستقلالهاناميبيانالتوعندما

إلاناميبيا،منجزءابوصفها،بايبوالفزالناميبيونالقادة

تحتالمقاطعةبقاءضرورةرأتإفريقياجنوبحكومةأن

تداربايوالفزأصبحتأم299عاموفيسيطرتها.

أغسطس!وفيمغا.وناميبياإفريقياجنوببوساطة

بايوالفزإعادةعلىإفريقياجنوبوأفقت،ام399

لناميبيا.

وشاعرمسرحي(.-م0391)دريك،والكوت

فيللادابنوبلومئجائزة،الغربيةالهندجزرفيولد

.ام299عام

يستخدمحيث،الكاريبيةفيمغرقةوالكوتأعمال

أشعارهلتغذيةالكاليبسووإيقاعالكريوليةالمفردات

عدةلهصدرتوقد.موطنهعنبصورالشعريةومسرحياته

أشعارخضراء:ليلةفيمنها:شعريةدواوين

أم(،)739أخرىوحياةام(،)5691629-أ489

وتشتمل.م(0991)أوميروسو،ذاتيلسردوهو

علىوالحلمام()589واخوانهجان-تيعلىمسرحياته

أم(.)789!بابلوأوام(،)679القرودجزيرة

لوسيا،سانتجزيرةفيوالكوتألتوندريكولد

الغربية،الهندجزروجامعةماريسانتكليةفيودرس

،المتحدةالولاياتفيجامعاتعدةفيمحاضراوعمل



شعب،نلولواا36

بالولاياتبوسم!!جامعةفيالإنجليزيةللغةأ!متاذاوع!ت

.أم819عامفىالمتحدة

س!طنعلىتيملهااسمأ!الوناشعبشعب.،الوالون

تتكونالتيوالونيا،منطقةفيوالقاطنينبلجيكاجنوي

ونامور،،وأ!كسمبرج،وأجيج،هانوتمقاطعاتمن

%03حوافيالوالونوي!صن.برابانتمنالجنوبيوالجزء

بلجيكا.سكانعددمن

كانبلجيتدعىسلتيةقبيلةمنالوالونينحدرو

وقدفلاندرز.منطقةفىبلج!صاشمالييسكنونأفرادها

غزاعندمابلجيكاجنوبيإشالنزوحعلىأجلجياأجبر

الخامسالقرنفيمناطقهمأ،صل،1ألمانيوأوه!ا،الفرانكيون

الفرانكيينمنانحدرواالذينويعرف.الميلادي

فلاندرر.منطقةيقطنونوهم،أغلم!صينبا

والونياأصبحت،الميلاديعشرالثامنالقرنوخلال

مدينتاصارتحيثأوروبافيالصناعيةالمناطقأغنىمن

وصناعةالفحملمناجممهمينمركزينيوتشارليروليتى

البلجيكيونبنى،الميلاديالتامئكلشرالقرنوفيالحديد.

والونيافىالحديديةأصسككواالقنواتمنواسعةسلسلة

.متقدممنفدإبتطويروقاموا

الوالونب!توالثقافيةاللغويةالاختلافاتوأدت

الوالونيتحدثحيثبينهما،الخلافإلىوالفل!جين

أ!ولندية.االفلمنكيونيتحدثبينما،الفرنسيةأطغةا

!ميطرأم،083عامفيلل!!ااممتقلتوعندما

وقام.رسميةلغةالفرنسيةوفرضوا،الحكومةعلىالوالون

علىللحصوأ!ثوريةبحركةذلكبعدالفلمنكيون

اللغةإضافةإلىأدىمماوحضارتهما،للغتهماالاكأراف

.الميلاديأضاسئكلشراالقرنخلالرممميةلغةالهوأضدية

العشرين،القرنخلالالأقليت!تابينالخلافاتا!متمرتوقد

الذاتيالحكمالمنطقتينمنحإلىالبلجيكيةالحكومةدفعمما

.أم089عامفيالمحدود

الفلمنكيون.بلجيكا،:أيضاانظر

منشأبرزكانوامسلميندعاةتسعةسائخاوالي

عشرالخامسأغرنافيبإندونيسياجاوهفيالإسلام

كلمةمنمأخوذةالجاويةاللغةفيواليوكلمة.الميلادي

عبارةتعنيوعليه،تسعةسانغاكلمةوتعني،العربيةولي

أفرادمعظمعلىأطلقوقد.التسعةالأوليطءسانغاوالي

أ!ذياأ،المكاباسممتبوعا)الحاكم(سونانأغبسانغاوالي

مالكمنكلاسانغاواليمجموعةوتضم.فيهدفنوعاش

رادنأونغامب!!ومعونان،9141عامتوفيالذي،إبراهيم

وأبونانغوسونان،أم467عامتوفيأسذيا،رحمت

وأجيريوسسونان،نغامب!!سونانابنوهو،إبراهيمم!!ادم

عامحوالىتوفيالذي،جاتيغونونغوسونانباكو،رادن

وسونانموريا،وسونانكدس،وسونان،ام057

كاليجاغا.وسونان،نغامبلسموناناخرالنوهو،دراجات

بالأولياءالخاصةالتفاصيلبعضحولالمؤرخونيختلصر

اضسعة.ا

صينيوشاعررسامم(.975-)966ويوالج

مناظررسموقد.الطبيعيةالمناظررسمفيبمهارتهاشتهر

ظلالفيهااستخدم،اللونأحاديةجميلةطبيعية

رسومإلىالسجلاتوتشيرواحد.لونوتدرجات

كذلكوالقصور.المعابدجدرانعلىال!ضيرةويوانج

رسمقديكونأنالمحتملومنالحرير،علىويوانجرسم

الجدارية،لوحاتهكلضاعتوقدأيضا.الورقعلى

منالمتبقيةالأخرىاللوحاتمنقليلاعددابأنويعتقد

.محفوظشعرهمعظمبانبالمقابلوأممن.عمله

-)618تانغأسرةعهدخلالويوانجعاش

الصينية.للحضارةالذهبيالعصريعتبروالذيم(،709

)الآنحينئذالعاصمةتشانجانمدينةشيويوانجأقاموقد

رفئوأنئحكومىمنصبعلىحصلحيث(،شيان

كما،الصينىالخطفنفيجميلةأعمالآأيضاويوانج

والشعرالرسمجمععبقرياعرفوقدماهرا.موسيقياكان

موحد.فنفىمعاوالخط

صيني،جغرافيأم(.569-)9918لالجوالج

وله،الصينيةالخرائطتاريخفيالمتخصص!تابرزيعد

وفنوالتاريخالجغرافيافيعديدةوبحوثكتابات

فىالخرائطقسمرئيسعمل.والتدريسالمكتبات

أهمومنأم،119سنةبكينفيالصينيةالوطنيةالمكتبة

الخرائطتاريخمعالموالصينيةالجغرافياتاريخكتبه

بالجغرافياتتعلقبيبليوجرافياأعمالأيضاوله.الصينية

بحوثو،الصينعنجغرافيةلمقالاتفهرسمث!

أبرزفإنوعموما.الصينيةالجغرافيةالوثائقعنمجمعة

والخرائطالجغرافيةتاريخعنكتاباتهيانجواجبهتميزما

الصين.في

تبمعدبأستراليا،ف!ضوريامقاطعةشيمدينةراظوافي

849.15سكانهاوعدد،ملبورنشرقىا!شماكم233

نهريمنل!صلالعرلضالواديعلىوانجاراتاتقع.نسمة

لمنطقةتجاريومركزمزدهرسوقوالمدينة.وكنجأوفنز

الرئيسيالنسئالعملصناعةوتوشر،وزراعيةغنيةريفية

المدينةمطارويحتوي.تعليميمركزوهي.البلدةلسكان

ضخم.طيرانمتحف!على



73كاهاوا

هيومهاملقالمكتشفانسكنهاقبلالمدينةموقعاختبر

المستوطنةوأصبحت.ام482عامفيوذلك،هوفلووليم

.أم959عامفيومدينة،أم863فيقرية

الشماليةالجزيرةمنالشرقيالشمالفيمدينةوافجاري

سكانهاعدد.هاتينهرمصبيمكلندبنيوزيلندا،

المدينة،وسطفيللتنزهحديقةتوجد.نسمة183/44

يميزهاالاجامكثيرةمحميةهناكالشرقيالشمالوإلى

س!إلبحر،فوقم422إلىيرتفعالذيبراهاكىجبل

علىتغلبوانجاريلمرتفعاتالخشنةالنتوءاتأنكما

الميناء.لمدخلالشماليالساحل

وبهالاند،نورثلإقليمالإداريالمركزوانجاريتعتبر

ومستشفىمكتبةوكذلكالحكومةدواوينمنالعديد

وتقع.رئيسيميناءوانجاريومرفأنيوزيلندا.لشمالرئيسي

كماللميناء.الجنوبيالمربطعندللزيتمارسدنمصفاة

أونراهي.فيوانجاريمطاريوجد

فىللأراضيالأوروبيينالمستوطنيناستغلالبدأوقد

ليشكلالاستيطانوازدهر،ام983عاموانجاريمناطق

حكمذاتمنطقةوأصبحت،أم882عامفىمدينة

.أم698عامفيمحلى

أدلإمبراطوريةاجتاحتبربريةجرمانيةقبيدةالوالدال

قبائلمعالميلاديالخامصالقرنأوائلفيالغربيةالرومانية

يكنلم.الإمبراطوريةسقوطعلىساعدمماأخرىهمجية

كلمةولكنالهمجمنغيرهممنهمجيةأكثرالواندال

ممتلكاتيخربأويحطممنكلتعنيصارتواندال

الهمجية.:أنظر.غيره

حاليايعرفماالواندالأصليكونأنالمحتملمن

الواندالاستقرام..عاموبحلولإسكندينافيا.بجنوب

جنوبىفيوجاليسياسيليسيابمناطقاليوميعرففيما

منالواندالتحركالميلاديالرابعالقرنأواخروفىبولندا.

)المغول(الهونيينتهديدنتيجةالغربباتجاهالمناطقهذه

عبرم604عاموفى.الشرقمنأخرىوجماعات

وكانتفرنسا()حالياالغالبلادونهبواالرايننهرالواندال

عبروام904عاموفىروما.سيطرةتحتمنطقةآنذاك

.كبيرةقوةأصبحواحيثأسبانياودخلواالبرانسجبال

الملكحكمتحتقوتهمقمةإلىالواندالوصل

.م477حتى428منحكمالذيجنسريكالواندالي

حيثإفريقياشماليالوأندالاجتاحم942عاموفي

وأسسوأالرومانيةالأقاليممنعددعلىوبسرعةاستولوا

الواندالمميطرإفريقياشمالىفىقاعدتهمومن.قويةمملكة

عامفىروماونهبوا.المتوسطالأبيضالبحرغربيعلى

بقوةهزمتإفريقياشمالىفيمملكتهملكن.م455

533عاميفيالبيزنطيةالإمبراطوريةقبلمنعسكرية

بانجلترا،نورثمبرلاندفيمحلىحكممنطقةواسدك

عدديبلغ.وبلايثوانزبكنهريمنكلفيهايجري

علىالرئيسيةالنشاطاتتشتمل.نسمة06)001سكانها

إنتاجوخصوصأ،والزراعة،الحجريالفحمتعدين

الإقليمويحتوي.للألومنيوممصهريوجدكما،المحاصيل

وبدلنجتون،،أشنجتونمنكلفيتعدينمراكزعلى

مهرجانوهناك.الساحليةنيويجنومدينة،بلايسوميناء

بالمدينةيوجدكما،أشنجتونمدينةفيبانتظاميعقدللفنون

أولبأنهابدلنجتونمدينةوتشتهرالنهر.امتدادعلىمتنزه

عرفتالصيدكلابمنمشهورةسلالةتنتجمدينة

باسمها.

سومرستفيمحليحكمذأتمقاطعةوالسدالك

وعدد2،كم031قدرهامساحةوانسدايكتغطيلمانجلترا.

جنوبيافونواديفيوتمتد.نسمة.00778سكانها

.الجنوبفيهلزمنديبإلى،الشمالفيهلزكوتسولد

لتشكلمباثوانسدأيكدمجتمام،699عاموفي

باسموتعرفالمحليةالحكومةبسلطاتتتمتعإداريةوحدة

المقاطعةسكانويعمل.سومرمستشرقوشمالباث

وتشتمل،لصناعةوا،والطباعة،لهندسةوا،لزراعةبا

والشوكولاتة،والخبز،،الحيوانعلفصناعةعلىمنتجاتها

المنطقةوتضم.والتعبئة،التعدينوأدوات،والمشروبات

وراد،نورتونومدسومر،كينشاممثلالرئيسيةالمدن

.ستوك

منكم08لحواليالمقاطعةعبرالترابيالحائطيمتد

بورتيشايد،فيآفونساحلإلىويلتشاير،فيسافرنيك

الحائطأنويعتقد.الجنوبيبجانبهوسدخندقمنويتكون

منقبليةمنطقةلحمايةالسكسونعهدفىبنىالترابي

الشماليين.الغزأة

.افون:أيفئاانو

الرسمىاسمها،المكسيكجنوبفيولايةواطى

عدديبلغ.واهاكاولايةعاصمةوهيخواريز.ديواهاكا

نسمة.284157سكانها

.والغاباتوالمزارعبالمعادنغنيإقليمفيواهاكاتقع

تقع.اليدويةبالصناعاتواهاكااشتهرت.المكشكانظر:

،ألبانومونتيميتلاهماهنديتينقديمتينمدينتينأطلال

الأزتكأنالمؤرخينبعضويعتقد.واهاكامنبالقرب

الهنودسكنبينما،أم486عامفيواهاكاأسسوا



سمكةهو،لواا38

النصارىزمنمنذالمنطقةالمكعستيكوالهنودالزابوتك

مثيرامعماريافناالقديمواهاكاشعبأنتجوقد.الأوائل

.للإعجاب

يعيشاللأسماكمننوعالواهوسمكة.سمكةالواهو،

،والهندي،الأطلسىالمحيطمنكلفيالدافئةالأماكنفي

وبكونهالسباحةبسرعةالواهوسمكويمتاز.والهادئ

مجموعةفىأومنفردأعادةويوجد،الافتراسشحديد

وفىبيتو،الجنوبيةأمريكافيالواهوعلىويطلق.صغيرة

أونو.هاواي

وزعنفة،مدببخطمذوطويلجصماالواهولسمك

ولون،غامقأزرقالسمكظهرولون.ظهرهعلىطويلة

إلىالواهوينمووقد.متموجةخطوطمعفضىجوانبه

كجم.82منأكثرويزنطولآ،م4.2منأكثر

!يشطسمكوهو.لالمحيطاتالدا!ئةالمياهفييعيشالواهوسمك

للأكل.حيد،سباحته

إنجليزيمؤلفأم(.669-091)3إيفلينواو،

بينجمعتالتي،الثريلندنلمجتمعالناقدةلرواياتهاشتهر

والروحية.الدينيةوالأفكار،الهزليالنقد

والسخيفةالمدعاةالصفاتعنرواياتهفيواوكشف

العلياالمتوسطةالطبقةفيالطموحينالإنجليزعنعرفهاالتي

مقنعةصورةواوشخصياتكانت.شخصياتهيئةعلى

مختصفخلالإنجلترافيمشهورينكانواحقيقيينلأناس

نأينبغيلأنهالاعتقادشديدواووكان.العشرينالقرن

نأغير،خاصةومزاياحقوقالعلياالطبقاتلدىي!صن

أحيائاكانالعلياالطبقاتسلوكبأناعتقادهتوضحرواياته

كتبهاساخرةروايةأولوكانتوسطحيا.الرحمةعديم

النقديةرواياتهأماأم(.)289وسقوطانهيارهىواو

الأذىوأم(،039)حقيرةأجساد:فتشملالأخرى

أم(.)349ترابمنحفنةوأم()329الأسود

وتبينالكاثولي!!.الرومانيالمذهبواواعتنق

بالمسائلشديدااهتمامااعتناقهبعدكتبهاالتيالروايات

مثل:هزليهجاءكتابةفيامحتمرواوأنورغم.الدينية

أيضاكتبأنهإلاأم()489والمحبوبأم()389مغر!ط

زيارةالقصصهذهوأشهر.جديةأكثرفاحصةروايات

لأسرةدراسةوهيأم(،9)45عروسلعقلأخرى

أرستقراطية.كاثوليكية

ذلكفىبما،روأئيةغيركتاباتأيضاواوكتب

وفاتهوبعد.ومقالاتالأشخاصلحياةوترجماتالرحلات

ومقالاتهالروائيةغيركتاباتهمنمختارةمجموعةنشرت

واولإيفلينعامةونظراتوموضوعاتمقالاتمثل

منقليلبعنوانالذاتيةسيرتهعنكتابهوفيأم(.)849

واومذكراتأما.وشبابهطفولتهوصفأم()649التعلم

وفاته.بعدنشرتفقدأم(،089)وخطاباتهأم()769

غالبايكونالذيالشخصيوالرأيوالقالبالقيلمليئةوهى

.لندنفيواوجونسانتآرثرإيفيلينولدومتحيزا.ماكرا

أيضاواي.كم902طولهيبلغوويلز،إنجلترافىنهرواي

بكنجهامشاير،فيأحدهماإنجلترافيآخرينلنهريناسم

أحدوهوديربيشاير،فيوالثانيالتايمز،نهرروافدأحدوهو

درونت.نهرروافد

منالغربيالجانبفىتقعأمشرالياجنوبيفيمدينةوا؟لا

فىوايالابنيتأديليد.منكم204بعدعلىسبنسرخليج

نسمة.047.52لمحكانهاويبلكدد،أم319عام

بالماءيأتيالذيوايالا-مورجانأنابيبخطأنشئ

خطمدتمكما،أم449فيوايالاإلىمورايمنالعذب

خلالللسفنمصنعوبنيأم.079عامفيتانأنابيت

أستراليامصانعأكبرليكونطورثم،الثانيةالعالميةالحرب

بحلولاضمحلأنهإلا،العشرينالقرنستينياتخلال

فيمدينةوايالاأصبحت.العشرينالقرنسبعينياتأواخر

هلبروكنشركةافتتحتأم659عاموفيام،619

المدينة.فيالفولاذلإنتاجمصنعاالمحدودة

وبالىجاوهفيالتقليديالمسرحاسموابدج

الوايانج،منمختلفةأشكال!سبعةوهناكبإندونيسيا.

ظلمسرحوكوليتواياجباسمالمعروفانوالش!ط!ن

.الأشكالأهمهماالعرائس

-0391)الثانيهيجنزإداورد،وايت

أمريكيفضاءرائدأولأم659عامفىأصبحأم(.679

فيمشيادقيقة21أمضىحيثالفضاء،فيمركبتهيغادر

التيالفضائيةالرحلةخلالوذلك،الخارجيالفضاء

ماكديفت.وجيمسوايتبهاقامأيامأربعةاستغرقت

كافىوروجرجريسمفيرجيلوالفضائيانوايتتوفى

وذلكأبولو،الفضائيةمركبتهمفيالناراشتعلتعندما

كنفرال(كيب)حالياكنيديكيبفياختبارخلال

الأمريكية.المتحدةالولاياتفيبفلوريدا

الولاياتفيبتكساسأنطونيوسانفيوايتولد

،أم9ء2عامالعسكريةالأكاديميةافيوتخرج.المتحدة



علىحصلام959عاموفي.الجويةبالقواتوالتحق

.ميتشيجانجامعةمنالطيرانهندسةفىالماجستيردرجة

أمريكي،كاتبأم(859-1)998لي.إي،واي!ت

الشعركتبلكنه،مقالاتكاتبرئيسيبشكلعرف

الموضوعاتبينمقالاتهتنوعت.للأطفالوكتبأيضا،

شخصيطابعذيوبارعذكيأسلوبفيوالخفيفةالجادة

كرةمنبدءاالموضوعاتمنالعديدعنكتبوقد.عامي

واشواج.الزراعةإلى(القاعدة)كرةالبيسبول

الصغيرستيوارتللأطفالكتبثلاثةوايتكتب

البشرمنأبوانلهفأرعنتحكيقصةوهيام()145

وخنزيربنتعنتحكيوهيأم()529ويبوكطرلوتس

ليسإوزةعنفهوم(0791)الإوزةترمبيتأما،وعنكبوت

والحب،بالصداقةتعنىالتيالكتبهذهوفي.صوتلها

وأيتأعمالوتتضمنكالبشر.وتتصرفالحيواناتتتحدث

بيإيمقالاتأم(،)769وايتبيإيرسائلالمنشورة

وايت.بيإيورسوماتأشعارم(؟91)77وايت

الولاياتفيبنيويوركماونتفيوايتبروكسولد

،أم259فيماجازيننيويوركلمجلةالكتابةوبدأ،المتحدة

منالكثيرويحكي.الأدبيأسلوبهاعلىفعالبشكلوأثر

،أم639وفيعاش،حيثماينفيحياتهعنأعماله

جائزةتلقىكما،للحريةالرئاسيةالميداليةوايتتلقى

.أم789عامفيوذلك،كتاباتهعنبوليتزر

طبيبام(.739-)1886ددلي!لواب،

أمراضفيالعالميينالمتخصصينأعظمأحدكانأمريكي

مأ429منللقلبالأمريكيةللجمعيةرئيساعمل.القلب

لدراساتالعالميةللجمعيةرئيساوأصبحأم،449حتى

اللجانمنالعديدترأسكما.أم549فىالقلبوظائف

وعمل،للحكوماتمستشاراوكان،الخارجيةوالبعثات

بوسطنفيوايتولدأيزنهاور.دوايتللرئيسمستشارا

.المتحدةبالولاياتماساشوسيتسبولاية

ورةابافيركبرىوايتجزيرة.صيرة،لتوا

الساحلمنتصفعندالإنجليزيالقنالعلىوتقعلإنجلترا،

منفصلة،مقاطعةوالجزيرةهامبشاير.أمامتقريبا،الجنوبى

فىمقاطعةأصغراسحكانىوالتعدادالمساحةحيثمنتعتبر

الميلاديعشرالتاسعالقرنأوائلمنذاششهرتوقدإنجلترا.

.العطلاتلقضاءمنتجعابكونها

الحكمونظامالسكان

بريطانيامدنأكثركاوسمدينةتعتبر.الترويح

نأكما،الشراعيةالزوارقلأنشطةبالنسبةشهرةالساحلية

93ةيرجز،يتاو

الشراعية.الزوارقبأنشطهةمشهورمركزوايتبجزيرةكماوس

.عاممائةعلىيتسهرتهتزيد،كاوسأسبوعالمس!الزوارقومهرجاد

العالميةالنواديأكثرمنيعدبها،الملكياليختفريق

بأنشطةتشتهرالتيالأخرىالشعبيةالمراكزومن.شهرة

ويرموث.وسيفيو،ورايدبم؟بمبردجمدنالشراعيةالزوارق

لمحبيجيدةخدماتبهاأنكما،جميلةشواطئوللجزيرة

أنهارفىالتروتةأسماكصيديمكنحيث،الأسماكصيد

نأكما.لذلكمخصصةبحيراتوفيوجداولهاالجزيرة

.الجزيرةفيمحببةهوايةالخيلركوب

كاوسأسبوعشهرةبدأت.المحليةوالعادتالأساطير

منذالشراعيةالزوارقلأنشطةسنوياأسبوعابوصفهتنتشر

وذلك،الميلاديالتا!ئكلشرالقرنمنالثانيالنصف

إدواردالملكبعدفيماأصبحالذي-العهدوليبدأعندما

وأسبوعالوقتذلكومنذ.النشاطبهذاالاهتمام-السابع

غالبابحضورهايهتمكبرىاجتماعيةمنا!حبةيعدكاوس

المالكة.ال!سرةأعضاء

الغارقةالسفنبقصصحافلوايتجزيرةوتاريخ

التهريبمراكزأحدتعدمثلابمبردج،أنونجد،والتهريب

.القدممنذ

.نيوبورتفيالمحكمةدارتنعقد.المحليالحكم

تضمللشرطةوحدةمنجزءالجزيرةفيالعاملةوالشرطة

موجزةحقائق

.وكاوسنيوبورترايد،:الملدنكبرى

.2كم038:المساحة

نسمة.006.621؟السكانعدد

والفواكهالحضراوات،الألبانمنتجات:الزراعية:الملنتجاتأهم

المنتحات.والأحشابالمواشيالدواجى،الخنارير،والمحار،

لمبناء،الجعة،المطهاراتتحكمأنظمة،الطائراتتجميع:الصناعية

الهندسية،المعدات،الإلكترونيات،الزيةادوات،والسفنالزوارق

المحاجر:أعمال،والملاستيك،النفطمنتجات،الغذائيةالمواد

والحصى.والرملالطاشير



يرةجز،بوا04

وينشسترفىالرئيسيومركزهاوهامبشاير،الجزيرة

بهامبشاير.

لاقتصادا

بمزأرعالجزيرةسكانيهتمالمحاجر.وأعمالالزراعة

فيالكلأترعىالماشيةقطعانمنالعديدوترى،الألبان

،نيوبورتفىالألبانمصئلنتجاتوهناك.الشمال

منعدداهناكأنكماالخنازير،المزارعينمنكثيرويربى

أعدادالأخيرةالاونةفيزادتوقد.الدواجنمزارع

الأبقار.أعدادتناقصتبينماحادةبصورةالأغنام

متنوعةخضراواتالجنوبمزارعيمنكثيروينتج

والبطاطس،والثومالسكريةوالذرةالجزرمثل،للتسويق

وتفلالربيعيوالشعيرالشتويالقمحالمزارعونيزرعكحا

.الشتويالعنب

برايستونغاباتفيال!خشابالغاباتإدارةهيئةتنتج

لصناعةإنجلتراإلىالأخشابوتنقل.وباركهيرست

أما.نيوبورتفيالمحارزراعةوتوجد.الورقيةالمنتجات

تؤدي.ووالرملوالحصىالطباشيرفينئمنهاالمحاجرأعمال

تشتهرالتى،الجزيرةاقتصادفيمهمادوراالسياحة

المعروفة.الترويحبجمئولمسائلمدنها

.العباراتلتطويرمركزاوايتجزيرةتعد.الصناعة

أحدهايعدالغرضلهذامصانعثلاثةكاوسوبمدينة

كاوسصناعاتوتضم.العالمفينوعهمنمصنعأضخم

ومن.والميكانيكيةالبحريةوالهندسةالإلكترونياتالأخرى

المطاراتفيالمستخدمةالتحكمأجهزةالمحليةالمنتجات

النفطومنتجاتالبلاستيكوصناعاتوالسفنوالزوارق

والدوائرالزينةموادالجزيرةعمالوينتج.والأشعرعة

الشراعيةوالطائراتالزجاجيةالأليافوزوارقالإلكترونية

نيوبورتمنطقةفىتوجدكما.المذياعومعداتاليدوية

وصناعاتالقطرانوالستخلاصالجعةإعدادصناعات

.أخرىهندسية

وعلفالتكييفأجهزةمنتجاتهافمنرايدمدينةأما

عمالينتجحينفي،والطاعةالغذائيةوالموادالحيوان

مدينةوتشتهر.البلاستيكومنتجاتالجعةفينتنور

مصنعويوجد.والشعاراتالأوسمةبإنتاجفريشووتر

فتشتهريارموثمدينةأمابيمبريدج.فىالطائرتلتجميع

للعباراتوأرصفةلليخوتمركزوبها،الزوارقبصناعة

.ياتوالمعد

ناقلةالمعديةالزوارقتعبر.والاتصالاتالنقل

بينوما.وكاوسساوثامبتونمابينوالسياراتالمسافرين

توجدكما،متعددةرحلاتفيويارموث،ليمينجتون

وفيشبورنبورتمسماوثبينالسيارأتلعبورخدمات

ورايد.بورتسماوثمابين)كاتماران(سريعةوعبارات

الطائرةالسفينةنوعمنسريعةعباراتأيضاوهناك

منالسولينتعبرالمسافرينلنقل)الهايدروفويل(،

مابينتربطفقطللعابرينوأخرى،وكاوسساوثامبتون

مابينفتعملالبضائعنقلزوارقأماورايد.سىساوث

.نيوبورتأووكاوس،وساوثامبتونبورتسماوث

وتخدم.نيوبورتفمركزهابالجزيرةالوقشسبكةأما

وتربط،الجزيرةطرقاتمنكم008حواليالحافلات

وسانداونرأيدبينالكهربائيةالحديديةالسكك

سانداونفىأحدهماالجزيرةفىمطارانوهناك.وشانكلين

جريدتانالجزيرةفيوتصدر.بيمبردجفيوالآخر

هيئةتقدمهامحليةإذاعيةخدماتبهاأنك!ا،أسبوعيتان

مركزهاسولنت(راديوسيبي)بيالبريطانيةالإذاعة

فيرهام.فيمستقلةمحطةإلىبالإضافة،ساوثامبتون

،نيتونمدينةفيلاسلكيةاتصالاتمحطةوهناك

.الإنجليزيالقنالفىالسفنمعالاتصالاتتنظم

السطح

مياهجنوبىوايتجزيرةتقع.والمساحةالموقع

هماضيقتانقناتانهامبشايرعنوتفصملها،لمساوثامبتون

وستةثلاثةمابينعرضهماشراوحاللتانوسبتهد،سولنت

فيبلغعرضهاأما،كم37الجزيرةطولويبلغ.متراتكيلو

كم.12نحو

حافةأنغير،منخفضالجزيرةأرضمعظم.التفاريس

نيديلزوحتىكلفركليفمنشرقاتقطعهاالطباشيريةالتلال

طولعلىالطباشيريةالتلالمنأخرىحافةتمتدكماغربا.

أما.وشانكلينكاثرينزبوينتسانتمابين،الجنوبيالساحل



14ةهدمعا،نجىيتاوا

فينتنور،شماليداونبونيفيسعلىفتقعبالجزيرةنقطةأعلى

البحر.سطحفوقم042ارتفاعهايبلغحيث

اسساحلعنللجزيرةالشمالىالساحلويختلف

أنهارتتخللهالشماليفالساحلواضحا.اختلافاالجنوبي

بينما،الفسيحةوالمصباتالخلجانبينهاتتكونصغيرة

وديانتقطعها،عاليةصخريةحوافالجنوبيالساحليحد

المصطافين.منالعديدتجذبوخلجانوعميقةضعيفة

نأإلا،سياحيةمراكزالجنوبيبالساحلأنمنوبالرغم

البحرفىالناتئةالصخورعلىتتحطمالسفنمنالعديد

وبرايستون.أثرفيلدبين

ذإبريطانيا،فيمناخبأدفأوأيتجزيرةتتمتع.المناخ

م17وم55حواليبينينايرفيبهاالبرودةدرجةتتراوخ

حوالىسنوياالأمطارهطولمتوسطيبلغبينمايوليو،فى

م.076

تاريخيةنبذة

قبلالجزيرةأنحاءفيالحجريالعصرإنسانتجول

البرونزيالعصرإنسانشيدكما،الأمالجزيرةعنانفصالها

الرومانوهبط.الطباشيريةمرتفعاتهاعلىالركاميةالمدافن

فيالجوتمنأفرأدالمشقربينما.م44عامفيبالجزيرة

إليهاالنصرانيةالسكسونوأدخلالسادسالقرنفيالجزيرة

.الميلاديالسابعالقرنفى

،م6601عامفيلبريطانياالنورمنديالغزووبعد

شمتعونكانوا(،)اللورداتالأعيانمنعددالجزيرةحكم

عندما،م321!عامحتىالاستقلالمنكبيرةبدرجة

بريطانياملكةأوملكيحدد،ملكيةاللوردوظيفةصارت

يشغلها.من

ال!هلية،الحربأثناءوقعماالجزيرةأحدأثأهممن

.ام476عامفىالجزيرةإلىالأولتشارلزالملكفرعندما

يشاهدون،البرلمانيؤيدونكانواالذينالجزيرةأهلوظل

قواتنقلتهأنإلى،عاممنأكثركاريزبروكقلعةفيالملك

بعدأعدمثمأم،486عامنوف!برفيالجزيرةمنالبرلمان

أوزبورنقصرفيفكتورياالملكةوأقامت.بشهرينذلك

عامهناكوتوفيت،عديدةسنينكاوسمنبالقرب

.ام109

فقد؟الشعراءمنبكثيروطيدةعلاقاتوايتولجزيرة

عامالاستشفاءعناليائسبحفهفىكيتسجونإليهاذهب

نأكما،هناكقصائدهأروعمنبعضاوكتب،ام781

الميلاديعشرالتاسعالقرنأوائلفىبهاأقامتنيسوناللورد

الأدباء.مشاهيرمنعددالهاوالمشمال

.جون،كيتس،جون،رسكين،كاوس:أيضاان!

منإنجليزيام(.-397ا072)جلبرت،وايت

والعصورالطبيعيالتاريغكتبالطيعىالتاريخعلماء

كلاسيكياعملايعدالذيأم(،)978لسلبورنالقديمة

.الإنجليزيالأدبوطلابالطبيعيالتاريخعلماءلدى

التارلعلماءمنلاثنينكتبهارسائلعلىأعمالهوتعتمد

نشرتوقد،بارنجتونودانسبنانتتوماسهما:الطبيعي

تاريخعالممفكرةفىوايتمذكراتمنمقتطفات

.أم597فيطبيعي

وقدبهامبشاير.سلبورنفيوعاشوايتجلبرتولد

لذكرىوالنباتاتالطورلحمايةسلبورنجمعيةتأسيستم

سلبورنفيدارهوفتحت.ام885عامفيوايتجلبرت

.ام559عامفيللجمهورومكتبةمتحفا

.المفقودةالمستعمرةانظر:.جون،وايت

بينكانتوايتانجيمعاهدة.معاهدةواليائجبى،

البريطانية.والحكومةنيوزيلندافىالماووريشعب

لهذهطبقابريطانيةمستعمرةنيوزيلنداأصبحت

عنالماووريونتنازلوقد.ام084عاممناعتباراالمعاهدة

علىوالسلطةالسيطرةوسلطاتاسحيادةحقوقكل

ألايبيعواعلى،كذلكووافقوافكتوريا.للملكةأراضيهم

،أخرىناحيةومن.ممثليهاطريقعنللملكةإلاأراضيهم

لجميعتامةملكيةللماووريينالبريطانيةالحكومةضمنت

مادامت،أسماكهمئدومصا،تهموغابا،وقرأهم،أرأضيهم

الضمانهذاوينطق.حيازتهمفىامشبقائهافيالرغبةلهم

تعهدتوقد.لأفرادأولجماعاتسواء،الملكياتكلعلى

المقررةالحقوقجميعومنحهمالماووريين،بحمايةالملكة

البريطانيين.للرعايا

الحكومةدفعإلىالختلفةالعواملمنمجموعةأدت

كانت،سنينولبضعنيوزيلندا.فيالتدخلإلىالبريطانية

أنشطةخلالمنالماووريينتجاهمؤثربمركزتتمتعبريطانيا

منالثلاثينياتففي.البروتستانتمنالإنجليزالمنصرين

إلىالمنصرينأولئكأعمالاتساعأدىعشر،التاسعالقرن

ومؤثرأت،أجنبيةبأفكارالماووريينمنأكبرأعداداتصال

،التجارةنموكان،ذاتهالوقتوفي.مضطربةأخرى

منيجعلانويلز،ساوثنيومنوافدةعناصرواستيطان

لفتوقد.المستعمرةلتلكاقتصادياامتدادانيوزيلندا

الانتباهنيوزيلندا،بأمرعنواممنوغيرهموالتجار،،المنصرون

السيطرةمنلشيءالبريطانيةالحكومةممارسةضرورةإلى

على!ثروالنظامالقانونتدهوركانفقدالبلاد.تلكعلى

الحكومةأرجأت،ذلكومعمغا.والماوورييناللأوروبيين

كانأنهمنالرغموعلى.الشأنبهذاقراراتخاذالبريطانية
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المكانالمعاهدةبيت

معاهدةفيهأبرمتالذي

أح!.084سنةوايتانجي

مقراأجيتاهذا!ن

لوسبى،حيمصلسكن

البريطالية،الح!صمةممتل

هناكإلىوصلالذي

لوصفهأم833ممنة

أهدىعاما.حاكما

الميتهدابلدسلواللورد

.ام339محنةالدولةإلى

لحكممامسؤوليةبقيامانرسميالمستوىعلىإدراكهناك

الأسوأالنتائجمنالماووريينوحمايةالبريطانيينالرعايا

الحكومةفإن،مجتمعاتهمفيتحدثكانتالتيللتغيرات

مستعمرةإقامةبمسؤوليةاللاضطلاعفيمتمنعةكانت

-وبصدق-تخشىكانتأنهاعنفضلا،جديدةبريطانية

بمصالضاراجديدبريطانيتدخلأييكونأنمن

الماووريين.

جيمستعيينفيلمجمثلمؤقتحلإلىالاهتداءوتم

عام،للحكومةممثلا-المقيمينالبريطانيينأحدوهو-بو!مبي

رفاهيةوتحقيق،البريطانيةالمصالححراسةلتولي،أم983

منشعيئاأيضانيوزيلندا،منحتوقد.الماووريالشعب

هذهأثبتتوعندما.مستقلةدولةبهاالرسميالاعتراف

نفسهاالبريطانيةالحكومةوجدتفعاليتها،عدمالتدابير

الأوروبيين-شراءواقعةعجلتوقد.للتحركمضطرة

الماوورلين،أراضيمنشاسعةمناطق-معريعوبشكل

القرارباتخاذصحتها،فيكمش!قانونيةبتصرفات

بريطانية.مستعمرةنيوزيلندابجعلأم،983سنة،النهائي

فيشرعتقدنيوزيلنداشرح!ةكانت،تقدمماإلىوإضافة

إنجلترا.منالبلادمنكبيرةمناط!ىلاستعمارخططوضع

البريطانيةالحكومةعينتام،983مشةأغصطسوفي

لهوصدرتنيوزيلندا.فيلهاقنصلاهوبصونوليما

إلىالتوصلبغرضالماووريينمعبالتفاوضالتعليمات

علىالسيادةبموحبهابريطانياتكتحسبمعهممعاهدة

لحاكمها.نائبانفسههويكونسوفالتينيوزيلندا،

وصولهفورللحاكمنائباوظيفتهبأعباءهوبسوناضطلع

وفي.أم048يناير92بتاريخنيوريلنداإلىمباشرة

تلكشروطصياغةتمت،ذلكتلتاقيالأيامغضون

.المعاهدة

إلىالرؤساءهوبمسوندعافبراير،م!الخامسففي

علىوتليالجزر.خليجبمنطقةوايتانجيفياجتماع

هنريالماووريلغةإلىترجمهاالتيالمعاهدةنصالحضور

الرؤساء.بين،عنيف!جدلذلكوتبع.المنصرينأحدوايمز،

أولئكوأبدى.للمعاهدةمعارضاموقفاوقفمنهمف!ضير

وطالبواللأوروببن،بيعتانتيالأرضلضياعأسفهم

فيالبريطانيةالحكومةتتخذهمعوفالذيالإجراءبمعرفة

معاملاتحولشكاوىأيضا،،هناكوكانت.الشأنهذا

وقد.ماووريينمعأوروبيونأجراهامنصفةغيرتجارية

فرضعلىهوبسونمقدرةفيالرؤساءبعضشكك

على،قلقينالماووريونوكانالأمور.تلكعلىسيطرته

ضياعإلىالبريطانيالح!صميؤديأنمن،الخصوصوجه

ا!شقلالهم.

خاصة،المعاهدةالاخرينالرؤساءبعضاسعتحسن

هونىأمثال،بالمنصرينوثيقاتصاللهمكانالذينأولئك

واستنتج.باتوونىمايهيوإرويرا،واكانينيوتاماتي،هيكي

تأثيركيفيةمعرفةمقدورهمفيليسالماووري!تأنهيكى

ذلكقبولعلىحثولكنه.شعبهمفيالبريطانيالحكم



وسلوكالفرنسيالحكمخياريلأن،الثقةمنبقدرالتغيير

مرغوبايكنلمنيوزيلندافيالمقيدغيرالبريطانيينالرعايا

قدأنهوأضاف،لذلكمشابهاكلامانينيوقالفيهما.

لأنالبلاد،فىبريطانيةحكومةإقامةلرفضالأوانفات

ولا،بالفعلكثيرةماووريةأراضىأخذواقدالأوروبيين

باتوونيوقالعليها.السيطرةإعادةإلىللماووريينسبيل

الأبيكونبريطانيحاكمإلىحاجةفيالبلادإن

الماووريينمنواحدلكلبالنسبةالسلاموصانعوالقاضي

الحججهذهأقنعتممواء.وقدحدعلىالأوروبيينأو

الرؤساء.منكثيراللمعاهدةالمؤيدة

علىرئيساأربعينمنأكثروافقفبراير،6وفى

علامةبرسمأووثيقتها،علىبالتوقيعسواء،المعاهدة

منجزءاالعلامةهذهوتمثل-عليهابهمالخاصةموكو

وقعوقد.وجوههمعلىيضعونهالذيالوشمتصميم

المعاهدةعلى،للحاكمونائباقنصلا،بوصفه،هوبسون

واحد،أسبوعظرفوفي.البريطانيةالحكومةعننيابة

رؤساءأسماءمنمائةمنأكثرالمعاهدةإلىأضيف

الشمالى،نيوزيلنداإقليتمعنفقط،التنازلتموقد.آخرين

الخطواتهذهأنوقتئذ،،يرىكانهوبسونولكن

تمثلإنما،اتمعاهداتعقدأسلوبتتخذالتيالأولى

التاجإلىنيوزيلنداسيادةنقلنحوأهميةالاكثرالتدابير

وايتانجيمعاهدة

وايتانجيمعاهدةالكبارالماووريشعبرؤساءمنأربعونأقر

جاءت،أم084سنةفبراير6فيعليهاووقعوا،نهائيةبصفة

ملكةفكتوريا،الجلالةصاحبةإن:التاليةبالصيعةوايتانجيمعاهدة

للرؤساءالملكيبعطفهاناظرةوأيرلندا،لبريطالياالمتحدةالمملكة

العادلةحقوقهملحمايةوتواقةنيوزيلندا،وقبائلالوطنيين

اعتبرتفقد-النظاموحسى،لالسلامتمتعهمولضمالى.وممتلكاتهم

الدينجلالتهارعايامنالكبيرةللأعدادلتيجة-الضروريمنأنه

الهجرة!عدلاتالسرئالتزايدوبسببقبل،مننيوزيلنداامشوطنوا

وظيفةإنشاء-مستمرةتزاللاوالتىمعا،وأسترالياأوروبامن

للتعاملصحيحاتفويضامفوضايكودعليهاشحصوتعيينخاصة

صاحبةسحيادةاعترافهمأجلمن،الأصلييننيوزيلحداسكانمع

الجلالة،صاححةفإن،ولذلكالحزر.تلكم!جزءكلع!الجلالة

لحدوثتجمبا،مدنيةلحكومةمستقرشكلإقامةفيالرعبةتحدوها

منوالتىورعاياها،الوطنيينالسكارحقفياحتماعيةعواقب

المشابهة-والنظمالضروريةالقوالينعياببمسببتنحمأدالمتحين

وليمأنا،ال!صيمبرضائهاوفوضتي،اللازمةالسلطةمنحتنىقد

لجلالتها،الملكيالبحريالأسطهولفيقبطهاناأعملالدي،هوبسون

تمالتينيوزيلندا،منالمناطقتلكلحاكمونائماقمصلاأعملكما

لحلالتها-فصاعداالآدم!عنهاالتنازليتمسودأوعنها،التنازل

للموافقةوالمستقلينالمتحالفيننيوزيلندارؤساءدعوةأجلمنوذلك

التالية:والشروطالموادعلى

34ةهدمعا،يتانجىوا

تأكيدوقتذاكالضروريمنكان،ذلكومع.البريطاني

أماكنفيالرؤساءباقناعالبلاد،كلعلىبريطانياسلطة

مرضحالوعندما.المعاهدةإلىأسمائهملإضافةأخرى

بريطانيونموظفونأخذ،هوبسونتنقلدون،مفاجئ

مابقيتوقيعاتلجمعالمعاهدةمننسخاإنجليزومنصرون

الخاصةالموكوعلاماتعلىالحصولأوالرؤساء،من

معظمموافقةعلىالحصولفىهؤلاءأفلحوقد.بهم

رئيسخمسمائةمنأكثر،المعاهدةإلىفانضم.المناطق

المنزلةذواتمننسوةالموقعينبينمنوكان.نهائيةبصفة

مناطقفيللمعاهدةإغفالهناككانانهغير.الرفيعة

رفضواالذينالرؤساءبينمنكانفقد.مهمةأخرى

لإقليمالأكبرالرئيسويرو،ويروتيالمعاهدةعلىالتوقيع

كثيرعلىبنفوذيتمتعكانالذيهيوهيو،وتيوايكاتو،

الوسطى.الشماليةالجزيرةفيالماووريينمن

مستعمرةنيوزيلنداأنهوبسونأعلنمايو،12وفى

تكنلمالمعاهدةنسخجميعأنمنالرغمعلى،بريطانية

ألادعاءذلكبنيوقد.التاريخذلكحتىإليهأعيدتقد

تنازلواقدالماووريينأنهيحججإلىاستنادأالبريطاني

وايتانجي،معاهدةبموجبالشماليةالجزيرةعنلبريطانيا

وجزيرةالجنوبيةالجزيرةاكتشفأنسبقكوكجيمسوأن

تملكهما.فيالحقوأثبتلمحتيوارت

والرؤساءنيوزيلمدا،!يالمتحدةالقبائلتحالفرؤساءيتنازل.الأولىالمادة

!ورةالتحالففىأعضاءيصمحوالمالدينوالمستقلونالمنفصلون

الحقوقكلصإنجلترا،ملكةالحلالةلصاجة،تحفظودون،مطلقة

الرؤساءأوالمذكورالتحالىيحوزهاأويباشرهاالتيالسيادةتويعسلط

علىيحوزولهاأولمجاشرونهاأنهمويفترص،التواليعلى،بمفردهم

عليها.وحيدينمميادةأصحابلوصفهمبهمالخاصةالأقاليم

درؤساءوتضمنلتؤكدإنجلترا،ملكةالجلالةصاحمةإن.الثانيةالمادة

وخالصة،،كاملةحيارة،أسرهموأفرادولأسرهمنيوريلندا،وقبائل

الحاصةالأسماكوم!مائدوغالاتهموعقاراتهملأراضيهم،وهادئة

وأجماعيةلطريقةيحوزولهاقدالتىالاخرىوممتلكاتهمبهم

رؤساءأنعير؟حوزتهمفىاستبقائهافيالرغبةلهممادامت،فردية

حتيعنالحلالةلصاحبةيتازلونالمنفردةوالقبائلالمشحدةالقبائل

فيأصحابهايرعبقدالتيالأراضيمتلكعلىالشفعةليخالص

عليهاالاتفاقشكمالتيبالاسعاروذلك،الآخرينإلىملكيتهانقل

معهمللتعاملالحلالةصاحبةتعيمهمالديروالأشحاصملاكهابين

.الخصوصهدافى

السكانعلىالحلالةصاحبةتسبغ،ذلكمقالللي.الثالثةالمادة

الحقوقكلوتمنحهم،الملكيةحمايتهانيوزيلندافيالوطسيين

)توقيع(.البريطاسينللرعاياالمقررةوالامتيازات

هوسمونوليم

الحاكملائ!
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أصدر،هوبسونأصدرهاالتيبالإعلاناتعليمودون

أخريإعلانات،الحكومةموظفيأحدبنبري،توماس

وجزيرةالجنوبيةالجزيرةعلىالبريطانيةالسيادةبفرض

بالنسبةمعاهدةعلىتوقيعاتعلىحصلعندما،ستيوارت

فيلندنفيهوبسونإعلاناتنشرحدىأوقد.المناطقلتلك

نيوزيلنداأن،قانونىنزاعدون،أم084سنةأكتوبر

بريطانية.مستعمرة

محلاالمعاهدةأصبحتم،0184مشةمنواعتبارا

نأمنالكبرىالصعولةونشأت.والجدلأصشديداللنقد

الماووريةالترجمةفياستعملتالتيالكلماتبعض

الكلماتتحملهالذيذاتهالمعنىتحملتكنلمللمعاهدة

وثلاثودتسعةوقعوقد.الإنجليزيالنصفيلهاالمقابلة

علىالباقونوقعح!تفي،الإنجليزيالنصعلىرئيسا

النصيقولح!تففي.النصلذلكالماووريةالترجمة

الترجمةتقول،السيادةعنتنازلواالماووريينأنالإنجليزي

وأبريطانيحكماوظيفةإنشاءعلىوافقواإنهمالماوورية

الإنجليزيالنصيقولحينوفي.بريطانيحاكمنظام

الماووريةالترجمةتنص،للأراضيالماووريينحيازةبضمان

الرؤساءحكمنظامإنشاءفىالماووريينحقتأكيدعلى

أوجهمع،التناقضاتهذهتسببتوقد.أراضيهمعلى

كثيرإثارةفي،الطرفينتفاهمشابتالتيالأخرىالقصور

كان،عديدةولسنوات.المعاهدةتفسيرحولالشكمن

أطمعاهدةالإنجليزيالنصإلىينظرونالماووريينغير

للتعاملمحاولةتمثلالتي،الحقيقيةالمعاهدةباعتباره

الماوورييناعتراضولكن.الماووريالجنسمعلإنصاف

إلىاستند،بعدهوماعشرالتاسعالقرنمنذ،المعاهدةعلى

وأحقيقيافهماالمعاهدةشروطفهمعدممؤداهاحجة

نيوزيلنديبرأييتمسكانمعاالجنسانظلوقدبها.الوفاء

نأيمكن،للدولةاتفاقياأساساتشكلالمعاهدةأنهو،قوي

تتلقلمالمعاهدةأنغير.صادقةعرقيةمساواةعليهتشاد

القضاءمحاكمجانبمنالاعترافمنضئيلقدرسوى

نيوزيلندا.في

ح!أ.(م0771-م4171)جورج،يتفيلدوا

مهمابدورقام.البروتستانتالإنجليزالأنجليكانيينالمنصرين

لعددوأصئرئيساالميثوديستية،التعاليملإيجادبريطانيافي

الأمريكيةالمستعمراتفيالنصرانيةالصحوةاتجاهاتمن

.الكبرىبالصحوةسميتالتي

بتشارلزتأثروقدبإنجلترا.جلوسترفيوايتفيلدولد

بدايةفيأكسفوردجامعةفيدراستهأثناءويزليوجون

مؤسساوهما،الميلاديعشرالثامنالقرنثلاثينيات

مذهبهتغيربتجربةوايتفيلدمروبعدها.الميثوديصتىالمذهب

حياته.منغيرقدذلكأنوادعى،أم735فىالديز

الثامنالقرنثلاثينياتفيأنجليكانياكاهنانصبوقد

واتهمه.الجريئةالمثيرةالناقدةبصلواتهوأصئمعروفاعشر،

منومنع،طوائفهمبإزعاجالأنجليكاني!تالقساوسةبعض

خارجالصلاةفيوايتفيلدولدأكنائمسهما.فيالصلاة

وقد.غفيرةجموعاستقطابمنتم!شحيثال!صناش

الكنائس،خارجالصلاةفيللبدءويزليجوننجاحهحث

للميثوديستيين.سمةذلكوأصبح

ام77و.أم738عاميمابينأمريكاوالمجفيلدزار

القساوسةبعضبغضبووجهوهناك،مراتسبع

الدينيةالطوائفمختلفعلىتهجمهمنالحشاؤواالذين

عنتلاميذهمالقساوسةهؤلاءومنع،المستعمرأتفى

الكنائصخارجالصلاةإلىيعودجعلهمماوايتفيلد،

فيبورتنيوبريفيوايتفيلدتوفيكبير.وبنجاح

مالمماشوسيتس.

موسيقي.(م7691-0981)بول،نيتماوا

فيواشمانقدمالجاز.ملكغالباعليهيطلةطشهيرأمريكي

عروضأولقدموبعدهاالجازسيمفونيةأم!91

(أم29)4جرشوينجورجمقطوعة:مثلاستعراضية

مدىيع!صسانوهماأم(،319)جروفيفردومقطوعة

بكلورادودنفرفىوايتمانولد.عليهالجازموسيقىتأثير

فيكمانعازفوأصبح.الأمريكيةالمتحدةلالولايات

وبعد.عمرهمنالعشرينقبل،السيمفونيةدنفرأوركسترا

به،الخاصةالأوركسترااشرقةشكل،الأولىالعالميةالحرب

منالثلاثينياتوفيوأوروبا.المتحدةالولاياتوجاب

لبرامجمشهورامقدماوايتمانأصبحالعشرينالقرن

للشبكةالموسيقىرئيسأصبحام439عاموفي.الإذاعة

الأمريكية.الإذاعةشركةبعدفيماأصبحتالتيالزرقاء

م(.7491-1861)نورثألفردوايتهد،

كثيراكتاباتهساعدت،إنجليزيرياضياتوعالمفيلسوف

أعمالتع!سم!.والعلومالفلسفةبينالشقةتقريبفي

وأسلوبالفلسفيةودواخلهبالعلومالمسبقةمعرفتهوايتهد

منبالرغمالعلميةالمعرفةأنعلىأصروقد.الخياليةكتاباته

وقال،تكتملأنويجب،مكتملةغيرأنهاإلامحددةأنها

الشعراء.دواخلفيوبماالفلسفيةبالأسه!يتمذلكإن

جامعةفىودرسبإنجلترا،رامسجيتفيوايتهدولد

بجامعةالتحقحيثأم،249حتىلندنوجامعةكمبردج

فىعخاباتهوضعتوقد.المتحدةالولاياتفيهارفارد

لعملهالأساسيةاللبنة،المعرفةون!يةوالمنطقالرياضيات

هذاويبينأم()929والحقيقةالتقدمالكلا!ميكىالفلسفي



تقودناالتيالأساسيةالأفكارمنوالنموالتقدمأنالكتاب

ماثيماتيكابرنسيبياأيضاواشهدكتبوخبراتنا.،الإلهلفهم

(أم139-0191)راسلبرتراندمع(الرياضيات)مبادئ

.(291)5الحديثوالعالمالعلوموكذلك

ربماأمريكيرسام(.-ام19)7أدرووات،

وهو.زمانهفيشعبيةالأمريكيينالرسا!،أكثركان

أرياففىوالأماكنللناسالواقعيةبلوحاتهمعروف

ماين.بنسلفانيا

تتشابهمزدحمةغيرريفيةمناظروايثرسوموتظهر

أعمالهوتضم.الأولىالأمريكيةالحياةمعخطوطهافي

وقوارب،مشققةوسقوفعاريةبنوافذقديمةلمبانصورا

بقاياالمناظرهذهوتصور.مهجورةشواطئعلىمتروكة

ويصورالحاضر.إنجازاتكونهامنأكثرسابقةأنشطة

عاموايثكشفوقد.يعرفهمالذينالناسأيضاوايث

لهجارةتناولتالتيالأعمالمنمجموعةعنام869

موضوعاتأفضلمنهيليجاكانتوقدهيليجا.اسمها

عاما.15لمدةرسومه

إيكنزتوماسأسلوبيتبعنمطعلىوايثويرسم

أوأخرمنواقعيانأمريكيانرسامانوهماهومر،وينسلو

كثيرةوايثأعمالفإنالغالبوفيعشر.التاسعالقرن

الدها!يسمىوسط،خلالمنوايثويرسم.التفاصيل

وتعطيرسومهعلىدقيقةتفاصيليسفلإضفاء،البيض

تلوينطريقةأيضاويستخدمرقيقا.ناعماسطحاصوره

الجافة.الفرشاةتسمىمائية

فيلادلفيا،بولايةببنسلفانياشادزفوردفيوايثولد

وقد،الأطفاللكتبقديرارساما.وايت.سنأبوهوكان

54روسكاأ،يلدوا

أندروولدأنالطريفومن،الرسممهارةأندروعنهورث

.رسامالاخرهو

رئيسأولأم(.529-1)874حاييم،وايزمان

وايزمانرأس.موتهحتىأم949منال!!رائيليللكيان

ومنأم319إلىأم029من،العالميةالصهيونيةالمنظمة

علىعملتالتيالمنظمةوهيام،489إلى1ء39

المفاوضينرأس.فلسطينفيلليهودقومىوطنإقامة

وعمل،ام919عامفيبباريسالسلاح!مؤتمرإلىاليهود

لإدارةانتدابابريطانيالإعطاءالامعصبةلإقناعهناك

مأ179فيبلفوروعدبريطانياأصدرت.فلسطينحكم

انظر:.فلسطينفيلليهودقومىوطنفكرةساندالذي

بلفور.وعد

ألمانيافيوتعلمروسيا،فىموتولفىوايزمانولد

الكيمياءدرسوسويسرا.

فيمانشسترجامعةفي

إلىم4091منإنجلترا

وايزماناكتشف.ام419

الأولىالعالميةالحربأثناء

لتصحنيعمطورةقاعدة

أحماضمنمتفجرات

وقد.والأستونالبوتيل

الاكتشافهذاساعد

وايزمانحاييم

البريطاني.اطزبيالمجهود

وكاتبمؤدفام(.09.ا-)854أوسكاروايلد،

فيالأسلوببأهميةيوصىكانبريطانيومفكرمسرحى

فيالفنانأبدعكيفاللوحةهدهتعكصأندرو.وايثللفنانيلجزيرة

مين.بجزيرةلصديقبهاقامزيارة

أثناءالمنظرهذاوايثرسمكهذا.عاممكادفيالموحشالعزلةجوإظهار
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والرضا،الأفقضيقالتفكيرويهاجممعا،والفنالحياة

.الفكتوريللعصرالذاتي

الكاملاسمه!انولأيرلندا.دبلنشيوايلدولد

فىأيرلنداوايلدغادروايلد.ولزأوفلاهيرتيفينغالأوسكار

تميزحيثأكسفورد،جامعةفيللدرامعة،العشرينسعن

وجيزةفترةبعدوأصبحومفكرا.علمطالببوصفه

إلاتبدأل!اإنجازهفترةأنبيدحدا،معروفةعامةشعخصية

عامشيأخرىوحكاياتالسعيدالأميرنشرهبعد

الساحراتح!طياتفيوايلداكتشفوقد.أم888

لمواهبه.الملائمالأدبيالشكل،تلكوالخرافات

عورةروايةهىفقط،واحدةروايةوايلدكتب

حكايةوهي.أم098عامنشرتالتيغرايدوريان

صورته،وتقبحتشيخرجلاتصف،مسهبةأخلاقيةخرافية

علىالفعليمظهرهيبقىبينما،الأخلاقيلفسادهانعكاسا

لتكريسالمدمرالجانبيظهرالكتابأنويبدو.حاله

وايلد.لتكريسالمماثل،والجمالللمتعةالذات

وتجمع.أعمالهأهممجموعهافيوايلدمسرحياتتعد

غيرامرأةأم(بم)298وندرميرالليديمروحةمسرحياته

مسرحأم(،)598المثاليالزوجام(،)398أهميةذات

مإلهزلية،انذاكالسائدالحديثالاجتماعيالخداع

مثالياشابامسرحيةكلفيوايلدويجمع.الفكهةالجدية

الماضي،فىاجتماعيةخطئةارتكبشعخصمعمتعصبا

وكانت.شيءكلالمظهاهرفيهتعدمجتمعفيويتقابلان

وإظهار،ضعفهمبنقاطالمثاليينتوعيةهيدوماالنتيجة

أ!كممقالتسامواإلىالحاجة

عنأم()598الجديةاهميةرائعتهفيوأيلدحاد

ومن.الهزليةمعالجديةالكوميديابجمعه،القيامميةمعادلته

الخاصاهتمامهبتوحيدقامفإنه،الرئيسيةالفكرةحيث

المسرحيةفيوسخرالمجتمئالمظاهر.باهتمام،بالأسلوب

للجديةالتطهريالمفهومومن،الاجتماعيالمفاقمن

عنساخرةخياليةقصصاالنتيجةوكانت.واللإخلاص

بجديةكالاسمظاهرياالتافهةالأمورفيهاتعاملمظاهر

وايلدكتبكمافيها.مبالغ

مسرحيةبالفرنسية

منمأساةوهي،سالومي

عامنشرتواحد،فصل

.أم398

،أم598عاموفي

نجاحهذروةفيوايلدكان

كانتالذيأصقتافي

منثلاثفيهتعرض

وايلدأوسكار.الناجحةمسرحياته

معتلسنواتثلاثظلأنبعدفرنسافيوايلدتوفى

الإبداعية.للطهاقةومفتقرامفلسا،،الصحة

بريطاني،ملاكمأم(.969ام)298جدميوايلد،

اششهر.العالمفيالذبابةلوزنرسمىملاكمةبطلوأول

ما169عاممنالبطولةعلىحافظ،الجبارةالذرةباسم

فيالذبابةوزنلبطولةمدةأطولوهي،أم239عاموحتى

أكثرمنفقطمبارياتأرلغوايلدخسروقد.الملاكمةتتار

بالضربةمباراة67كعسبأنهكماأحبها.مباراة013من

وذلك،البريطانيةالملاكمةفىقياسىرشموهو،القاضية

وكانت.خصومهمعظممنوزناأخفكانأنهمنبالرغم

فىوايلدولد.لكماتهأفضلالأيسرفالخصاأل!صمة

ويلز.فيالوسطىجلامورجانبمقاطعةبونتيبريد،

ومنتجمخرج(.-أم09)6ديليواللدر،

الفنية،المهارةبينأفلامهتجمعبارز.سعينمائيوكاتجط

السلوكحولالمساخرةوالواقعيةالممتاز،والحوار

مخطوطاتفييعملوايلدركانماوغالبا.الإنساني

فيوايلدرأفلاموتختلف.آخرينكتابمعأفلامه

المزدوجالتأمين:الرعبأفلاموتتضمنطابعها،

ام(بم)459المفقودةالأسبوعنهايةعطلةام(،49)4

الجديةفيهمزجالذيوالفيلمأم(،059)الغروبجمادة

واحد-الساخرةوالأفلامأم(،)069الشقةبالهزل

م(،)6691الحظكعكةأم(،)619ثلاثة-اثنان

الممتعينوالفيلمينأم(،)9ء9ساخنةيفضلونهاالبعض

الظهيرةبعدالحبام(،)549سابريناللأذهان

فيلميلإخراجهالأكاديميةبجوائزوايلدرفازأم(.)579

فيشارككما،والشقةالمفقودةالأسبوعنهايةعطلة

)سيناريو(.تمثيليةمشاهدلأفضلجوائزثلاث

بالنمسا.فيينافىوايلدرصمويلباسموايلدرولد

وصار،أم349عامفيالمتحدةالولاياتإلىوانتقل

.أم049عامفيأمري!جامواطنا

أم(.ام-759)798نيفنثورنتونوايلدر،

فيبوليتزربجوائزفاز.أمريكيوروائيمسرحيكاتب

لويسسانجسررواشهعنأم،289فيالمجطلين:كلا

عنأم،439و3891بينالفترةوفيأم(،)279ر.ى

أم(.)429بمعجزةالنجاةأم(بم)389بلدتنامسرحيتيه

لويسسانجسربروايتهلهنجاحأولوايلدرحقق

الوجودعلىالقدرتأثيركيفيةتصفالتي،القصيرةرحى

أم(،)039أندروزامرأةروايتيبنىأنهكما.الإنساني

قديمة.رومانيةمصادرعلىأم(،)489مارسومنتصف

وايلدراستحدثام()359مقصديالجنةروايتهوفي
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أطولوتعالج.أمريكيمبيعاتلرجلساخرةصورة

أم(،)679الثامناليومتعقيدا،وأكثرهاوايلدرروايات

سنةنحوفىالأمريكيالأوسطبالغربمدينةفىالحياة

غيرالأخرىوكتاباتهوايلدمقالاتجمعتوقد.ام009

وفاته.بعدأم(،)979الخواعالأمريكيةفيالروائية

فيوكتب.أم519فيللمسرحالكتابةوأيلدربدأ

قوةإلىالسردفنيحملالمسرحبأنأم،419عاملهمقالة

نشرتوقد.الملحميةالقصيدةأوالروايةمنأعظم

هما:الوأحدالفصلذاتالمبكرةمسرحياتهمنمجموعتان

الميلادعيدمأدبةام(،)289المياهأزعجالذيالملاك

رائعةأم()389بلدتناروايةوتعدام(.)319الطويلة

منقريةفىوالموتالحياةعنحسيةدراماوهيوايلدر،

يونكرزتاجرهزليتهبتنقيحوقامنيوإنجلاند.قرى

وتمأم(.)559الزواخصانععنوانتحتام(،)389

أماام(.)649دوللىهالوالموسيقيةالمسرحيةهذهتعديل

خياليةقصةوايلدركتبفقد،بمعجزةالنجاةمسرحيةفي

بالرغمالبقاءعلىالإنسانيةقدرةحولأنطاعية)فانتازيا(،

ولحمكنسنبولايةماديسونفيوايلدرولدحماقاتها.من

الأمريكية.المتحدةبالولايات

الخرجينأشهرمن(.م1891-091)2وليمواب،

وجاذبيةفنيةقيمةلأفلامهكانتأمريكا.فيالسينمائيين

في)الأوسكار(الأكاديميةبجائزةفازوقد.وألممعةشعبية

أم(؟)429منيفرالسيدةأفلامهعنمراتثلاثالإخرأج

أم(.)959هوربنأم(بم)469العمرسنواتأحلى

ديدام(بم)369وورثدودزالأخريأفلامهأهمتشمل

الخطابأم(بم)939وذربخمرتفعاتام(بم)379إند

الوريثةأم(بم)419المغيرةالثعالبام(؟)049

الساعاتام(بم)539الرومانيةالإجازةام(بم)489

المحصلأم(،59)6الودودالإقناعأم(؟59)5اليائسة

أم(.)689المسليةالفتاةأم(،)659

مروجيأحدوكانبفرنساملهاوسفىوايلرولد

،أم029عامهوليوودإلىذهابهقبلأوروبافيالأفلام

أمريكياومواطنامخرجاأصبحوقد.مخرجمساعدليعمل

.ام289عام

جونآندرو(.ام-)539جونالدرووايلز،

ميدانفيمتميزإنجازله،إنجليزيرياضياتعالموايلز.

خاصة،الطرازيةوالصيغالجبريةوالهندسةالأعدادنظرية

أشهرمنهيالتيالأخيرةفيرمالنظريةالشهيربرهانه

تطبيقيةأهميةالنظريةولهذه،الرياضياتمجالفيالمسائل

.الأخيرةالسنواتفىكبيرة

،ميرتونكليةفيوتخرجبإنجلترا،كامبردجفيوايلزولد

حصلام،779عامكليروكليةام،719عامأوكسفورد

جامعةمنام789عامالرياضياتفيالدكتوراهعلى

فيأستاذدرجةحتىالجامعيةالمناصبفيوتدرج،كمبردج

بعففيزائراأستاذاوعمل،برنيستونجامعةفيالرياضيات

جمعياتعضويةويشغلبأمريكا،الاخرىالجامعات

.كثيرةوعلميةرياضيةوأكاديميات

()رياضياتالعلومفيالعالميةفيصلالملكجائزةحاز

.أم899عام

)جدولالعالميةفيصلالملكجائزةأيضا:ان!

(.العلوم

.(-م191)7ويلاردكاسبرينبرجر،وا

تولى،المتحدةبالولايات،جمهوريحكومةموظف

رونالدرئاسةتحت،للدفاعوزيراخدم.وزاريينمنصبين

،أم879عامإلىام819عاممنالفترةفىريجان

للولاياتالمسلحةالقواتوإعدادكفاءةرفععلىفساعد

والخدمة،والتعليم،للصحةوزيراواينبرجروكان.المتحدة

مأ739عاممننيكسونريتشاردرئاسةفيالاجتماعية

.أم759عامإلى

كاليفورنيابولايةفرانسيسكو،سانفيوأينبرجرولد

هارفاردجامعةفيوتخرج،الامريكيةالمتحدةبالولايات

مدرسةمنالقانونفيدرجةعلىحصل،أم389عامفي

نوابلمجلسوانتخب،ام149عامللقانونهارفارد

ولايةلماليةمديراوأصبحام،529عامكاليفورنيا

رئيساوايخبرجرنيكسونينام،689عامكاليفورنيا،

ني!صسونعينهثم،ام079عام،الفيدراليةالتجارةللجنة

خدم،ام729عامفى،والميزانيةالإدارةلمكتبمديرا

للصحةوزيراتعيينهحتىالمنصبذلكفيواينبرجر

الاجتماعية.والخدمةوالتعليم

اجتماعيانباحثانوبياتريسسيدئي،وب

مؤرخينبكونهما،وبوالزوجةالزوجاشتهر.بريطانيان

إلىنشاطهماوأدىبريطانيا.فيالعماليةللحركة

فيالعماليةالحركةوقوتالفقراء،ساعدتإصلاحات

.العامالتعليمأيضاوأصلحتبريطانيا،

ماالفترةفيوعاشلندنفيوبجيمسسيدنىولد

.حساباتكاتبأبوهوكانأم(.9-47ا)985بين

وهيأم،885عامالفابيةالجمعيةإلىسيدنيانضم

قادتهامنواحداوظل.البريطانبنالاشتراكيينمنمنظمة

ألاجتماعيالبحثجعلعلىسيدنيساعدوقدحياتهبقية

الرئيسي.المنظمةاهتماممحور



لوباءا48

-أ8ء8منالفترةخلالوببياتريسوعاشت

مقاطعةفياجتماعيامرموقةثريةلأسرةوتنتمي،أم439

بوتر.بياتريسمارثاالزواجقبلاسمهاوكانجلوستر.قرب

بوبسيدنياتصالهاإلىالاجتماعىبالبحثشغفهاأدى

.م2981فيفتزوجا

عاملندنمقاطعةلمجلسعضؤاالسياسة!ميدنىدخل

برامجصياغةإعادةعلىالمجلسفيوهوساعد،.أم298

للاقتصادلندنمدرسةإنشاءوزوجتهوقاد.لندنفىالتعليما

بياتريسثروةمكنت.أم598عامالسياسيةوالعلوم

العماليةالحركةلدراسةنفسيهماتكريسمنالزوجين

تاريخأشهرهاالرائدةال!صتبمنعددافكتبا،البريطانية

المناعيةالديمقراطيةأم(؟)498العماليةالنقابات

أم(.)798

الفقرإعانةلقانونالملكيةاللجنةفيبياتريسخدمت

.أم909إلى6091منبريطانيا،فيالفقردرستالتي

التيللجنةالقصوربأوجهتقريراسيدنيبمشاركةوكتبت

للمستوىأدنىحدايضمنتشريعإصدارإلىدعت

أسبوعيةدوريةالزوجاناسس.المواطنينلكلالمعيشى

الاشتراكية.آرائهمالنشرم(191)3النيوستيتسمان

العالميةالحربأثناءالعمالحزبفيسيدنىنشط

اللجنةفىعضواوانتخبأم(،ا-19189)4الأولى

للاشتراكيةالحزبوجهالذيأم819بيانأعد.التنفيذية

العمالحكوماتفيوزاريةمناصبوشغلأم،229في

.أم319إلى9291ومنأم،249في

التيالمفصلةاليومياتوحررتبياتريسراجعت

القرنوثلاثينياتعشرينياتحتى،أم872مندونتها

مشاركتناأم(؟)269تأهيلىكتاباهاويشكل.العشرين

المثمر.لعملهمابليغاسجلاأم(،)489

واحدوقتفيالناسمنعددأيهاجممرضانتشارالوياء

.مجتمعاتعدةأوواحدمجتمعفيالوباءينتشروقدتقريبا.

إنهيقالدائمبشكلمعينإقليمفيمامرضينتشروعندما

جائحة.إنهيقالالعالمكلفيينتشروعندما.متوطنمرض

شخصمنتنتقلجراثيممنوبائيةتعتبرالتيالأمراضوتنتج

والديفتيرياالحصبةالأمراضهذهعلىالأمثلةومنآخر.إلى

وطريقةالمرضمسببمعرفةوتساعدوالإنفلونزا.والكوليرا

تسبب،المثالسبيلفعلى.الأوبئةعلىالقضاءفيانتشاره

فيشخصمليون06حواليهلاكفيالدبليالطاعون

أصيبواأنهمالناسعرفثم،الوسطىالعصورفىأوروبا

قتلتموعندما،المصابةالجرذانتحملهابراغيثمنبالمرض

قصصأكثرمنالأولئةضدوال!!احأ!باء.اتوقفالجرذان

ضعدالناستحصينالكفاحهذاأساليبومن.إثارةالطب

نطفةالبيئةوحفظلالمرض،أصيبواإذاومعالجتهم،المرض

الصحيالحجرعلىالناسوإرغام.الجراثيمتتكاثرلالكى

نظيفينليصبحواالناسوتوعية(،المرضانتشار)منع

صحتهم.علىويحافظوا

الإنفلونزا.فبماللرأيفئا:انظر

تشبهالأرنبحجمفيالحيواناتمنلفصيلةاسما!ص

فيتوجدالوبر،مننوعاعشرأحدوهناكغينيا.خنازير

وآذانأرجلالحيواناتولهذهآسيا.شرقيوجنوبإفريقيا

أصالغأنكماأقدامها،علىمتونولها.قصيرةوذيول

هذهأنمنالرغموعلى.عريضةأظافرلهاأقدامها

أنهاإلاالحوافرذاتالثديياتحيواناتأصغرالحيوانات

الفيلة.إلىتكونماأقربتعد

ووبرالصخور،وبروهيالوبرمنأنواعثلاثةوهناك

مفرزةغددلهاالأنواعهذهوجميعالشجر.ووبر،الأدغال

لتعليمالحيوانيستخدمهاقدظهرها،وسطللرائحة

لصيحاتهاوذلكبالجبنتتميزالحيواناتوهذه.منطقته

.الآذانتصمالتيالعالية

كما.الكونيباسمالأحيانبعضفيالوبريعرف

الأرأنبوكذلك،الأرانبتشبهأخرىحيواناتتسمى

.الكونياتوالأسماك

تات.لابىويتغذىغينيا،خنزيريمتمبهالأرلصاحجما!ىحيوانالوبر

يصئ،الوزنمتوسطناعمصوفيقماشالجملوير

الجمليفقدالربيعففي،السنامينذيالجملوبرمن

الوبرويكونجديد.كساءمنهبدلالينموالشتويكساءه

منالوبرويتكون.وتعالجتجمعكبيرةقطعاالمتساقط

شعيرأتومنضعيفأ،نسيجاتنتجوغليظةطويلةشعيرات

ويستعمل"الدفيمنحناعما،قماشاتنتجرفيعةقصيرة

.البطانياتلصنعالقماش

الجمل.:أيضاانظر



مسرحيكاتبأم(.625-0581)!جونولستر،

الشيطانهما؟مأساويتينبمسرحيتينمشهور،إنجليزي

كلتاوتتناولام(.)613مالفيدوقةأم(؟61)2الأبيف

،العاديالإليزابيثىالثأرموضوع-أساسا-المسرحيتين

،للشخصياتالمعقدةالدوافعفيقوتهمامكمنولكن

للموقف،الطبيعيالرعبومنفعلوا،كماليتصرفوا

شكسبيروليمحوارإلايفوقهلاالذيالشعريوالحوار

يشغلعماليعبرالمثير،الحدثوبستراممتخدموقد.فقط

الأخلاقي.النظاملاستعادةالكبار،المأساةكتابكل

إلاحياتهعنيعرفلالكن،لندنفيوبسترولد

عشرةاثنتيمنأكثركتابةفيشاركأوكتبوقد.القليل

منمحبوبةكانتأعمالهأنويظهر،وملهاةمسرحية

الجمهور.

خطيبأشهر.م(2581-2781)دائيالوبستر،

أيامه.فيالمحامينأقدرمنوواحد،دولةورجل،أمريكي

وظل.قويةوطنيةلحكومةنصيراالعظيمةشهرتهكسب

بعدسشواتخل!منمثيرةسطورايستذكرونالطلبة

الانوالاتحاد،الحريةمثل،أحاديثهوألهمت،موته

الحربأثناءالشمالجنودمنكثيرايتجزأ،لاكلوللأبد،

الأهلية.

)فرانكلينسالزبوريفيوبسترولدالمبكر.نشاطه

فيوتخرجالأمريكيةالمتحدةبالولاياتبنيوهامبشاير(الان

وأصبح،بوسطنفيالقانوندرسثم،دارتماوثكلية

لمبنيوهامبشاير.،بورتسماوثفيناجحامحاميابعدئذ،

وناصر،قويةحكومةوجودعملهبدايةفىوبستريؤيد

ذلك.منبدلأ،الولاياتحقوق

أمرحتىمزدهرا،بحرياميناءبورتسماوثكانت

الصادراتبمنعجيفرسونتوماسالمتحدةالولاياترئيس

معظم،أم281حربودمرتسيى،المتحدةالولاياتمن

المحليين،اسمفنلملاكوبستروانحاز.الخارجيةتجارتها

فياتحادياعضواكانعندما،الحربضرائبوعارض

علىوساعد،أم817إلىام381من،النوابمجلس

نإوقال.الإلزامىبالتجنيدخاصقانونمشروعإبطال

منمواطنيهالحمايةتتدخلأنالولاياتحكوماتعلى

القومية.الحكومة

مصانعوكانتأم،681فيبوسطنإلىوبسترانتقل

نيوإنجلاند،أنهاربطولللوجودتبرزالجديدةوالنسيجالغزل

فيالصناعةوأصبحت،المياهمنمنتجةطاقةتوجدحيث

بالسفن،الشحنمنأهميةأكثرالشرقيالشمالمعظم

قويةقوميةحكومةوجودفىالمصانعأصحابورغب

.التجاريالعملمساعدةتستطجع

94لنيادا،وبستر

المتحدةالولاياتشيوخمجلمىعضويواجهاليمينفيوبستر،دانيال

عنأم،083فيالنيابىبالمجلسلتمهيرةمناقشةفيهينيروبرت

الولاياتاستطاعةعنهينيآراءوبسترعارضوفيها.الولاياتحقوق

اجة.الفيدراالقوالينإبطال

وحقوقالقوميةالسلطةعنأفكارهوبسترغير

الشماليين،الأعماللرجالومحامصديقلأنه،الولايات

نيوهامبشايرمطلبضددارتماوثكليةقضيةفىترافع

العلياالمحكمةحكموكسب،الكليةعلىللسيطرة

شهيرةأخرىقضيةفيوتمسك،المتحدةللولايات

وأصر،قوميلمصرفالفيدراليةالحكومةترخيصبدستورية

ممثلوهو،دستوريةغيرالجمركيةالحمايةتعريفةأنعلى

الفترةفىالمتحدةالولاياتنوابمجلسفيلماساشوسيتس

الوطنأصئمحاميلكنهأم،827إلىام823من

لمجلسانتخابهبعد،الجمركيةالتعريفةعنالمدافع،البليغ

.ام827فىالمتحدةالولاياتفيالشيوخ

فيصدرت.المتحدةالولاياتشيوخمجلسعفو

التي،البغضتعريفةالمسماةالجمركيةالتعريفةأم،828

يضعأنإلىالجنوبيةكارولينانائبكالهونجوندفعت

الفيدرالية،القوانينإلغاءتستطيعولايةأيةأنمفادهانظرية

لها.الإذعانوترفض

إبطالعنبذكاءهينيروبرتالشيوخعضودافعوقد

بخطةوبسترعليهورد،أم083فيالفيدراليةالقوابن

.متحدةواحدةأمةأوجدقدالدستورأنمعلناشمهيرة

إبطالنظريةتضمعأنالجنوبيةكاروليناحاولتوعندما

ساندام،832سنةفىمو!إلتنفيذ،الفيدراليةالقوانين

لهذهمقاومتهفيبقوةجاكسونأندروالرئيسوبستر

المحاولة.



نوح،بسئرو05

،أخرىقراراتفيجاكسونمعيتفقأصموبستروأعن

عندما،المتحدةالولاياتمصرفمسألةفيوبخاصة

توثيقلإعادة،للاقتراعقانونمشروعجاكسونعرض

فشل.لكنهأسدستور،الإنقاذجهدهوبستروبذأ!،المصرف

لمشواتهخلالللاتحاد،ت!صساسانضماموبسترعارض

حربأيضاوعارض،الشيوخمجلس!ىالأخيرة

علىللقتالنتيجة،الدولةتتمزتأنخشىإذ.المكسيك

انتشارمنعفيالشماليينمعظمورغب.الغربفيالأقاليم

مستعدينكانواالجنوليينل!ش،الجديدةالأقاليمفيالرق

تسويةوبسترساند.الرقمئانتشارإذاالاتحادلترك

في،والجنوبللشمالتنازلاتأعطتالتىأم،085

وقد.تارفي،المتحدةالولاياتانظر:.الاتحادإنقاذخطة

الجنوببنإعطاءفيراغباكانلأنه،الشماليينبعضشعجبه

.يريدونمابعض

تحتللحارجيةوزيراوبسترخدم.الخارجيةوزير

ثممتايلر،وجون،هاريسونهنريوليمالرؤمماءرئاسحة

وبستر-معاهدةمفاوضاتأجرىفيلمور.ميلاردالرئيم

مينمنازعاتسوتالتيتايلر،حكمشيآشعبورتن،

بريطانيا،معحرباالمتحدةأ!لاياتاوجنبتديةالحدو

عنوتحدث،كوسمعوثلاجولرالمجربطلوصادق

فيلمور.حكمفيالمجراستقلال

عميقتانعيناهمهيبا،و!ميما،وبستركان.الرجل

جهور.وصوتهسمراء،ولشرته،متهدلانوحاجباه،نفاذتالى

ال!صيرمنافسهيمالمحافظ!تحزبقيادةقمةعلىأصبحوقد

فىالحزبتأ!حيعه!بعد-نالمحاففوأرأى.كلايهنري

رئيسايكونأنيستحقأنه-عشرالتاسيعالقرنثلاثينيات

فيالثلاثةالحزبمرشحيمنواحدارشحوقد،للجميورية

لكيالأخيرةمحاولاتهفي-فشلهتسببوقد.أم836

حياته.نهايةفيبالمرارةشعورهفي-يصئرئيسا

وصحفيمعلمام(.843-أ)758لوحوبستر،

وكان.وبسترقاموسلتصنيفه،شعهرةاكتمسب،أمريحي

وقته.!ىإنجليزيمعجمأروع

بولايةالغرليةهارتفوردقريةفيوبسترولد

أحضوبر61فيالأمريكيةالمتحدةبالولايات،كون!ضيكت

كونتيكتحاك!اولستر،جونمنانحدروقد.أم758

مستعمرةحكمالذيبرادفوردوليمومنأم،656في

وتخرجالقانونوبستردرس.معنة03منلأكثربليموث

رد..هازةللمحاماة.ا.لمل.!طمةة وبسترلكنلموياو--ي

.قصيرةلفترةالمحاماةمارس

فيالتدريسأثناءالهجاءفيلسيطاكتاباصنف

عشرالثامنأ!قرناثمانينياتفي،نيويوركجوشعن،

ذلكبعدوصنف.الميلادي

وأخيرا،القواعد،فيكتابا

لأطفالمطالعةكتاب

ملاينبيعتوقد.المدرسة

الهجاء،كتابالنمسئمن

القرنبداياتفىجيدبثمن

علىفساعدتاحشرين،ا

فيوالنطقالهجاء،توحيد

وبسترنوح.المتحدةالولايات

أولوبسترخاض

عاملاعضواوأصبجع،الأمريكيةالنشرحقوققوابنمعارك

.كثيرةسياسيةكتيباتوكتب.الاتحاديالحزبفى

لكنه،أم397فيفيدراليتينلصحيفتينمحرراوأصبح

.أم308بعدالمعجمفىللعملوقتهمعظمكرس

وقومه.أم608عامفي،الأولمعجمهوبسترنشر

أمريكي)معجمالكبيرمعجمهوظهر.بسيطجهدأنهعلى

هذاوشمل،أم828فيمجلدينفي(الإنجليزيةللغة

000.12،أم084طبعةفيفيهتوسعالذيالعمل

منمعجمفيأبداتظهرلمتعريف4.و..و.،كلمة

لشركةموتهبعد،المعجمطبعحقوقوبسترورثةباع.قبل

ماساشومميتس.بولايةسبرنجفيلد،من،ميريام.سي.جي

المعجم.:أيضاانظر

الشمالية،أمريكافيالأحمرالوبيتأي!!.أيل،الوددت

الأحمرالأيلوانواع.بالألكةالقارةتلكفىأيضاويعرف

آسيا،منكلفىالشائعةالأيلمنالوحيدةالأنواعهى

أصشمالية.اوامريكا،وأوروبا

هذاقرونتنمو.داكنبيوبرورقحتهورأسهساقيهيكسوالوبيتأيل

مترا.أ/5م!أكترإلى،الشماليةأمر!كا!ىيعيشالدي،الأيائلسالنوع



15بالزانةالوثب

كاوءء!كا!فيالجزءفيالمعتدلةالغاباتفيالوبيتأيليعيش

!!؟لم!!برأوالشجر،أورأقيرعىحيث،الأرضيةالكرةمنالشمالي

لأش!ئررلم،والأشنات،والسعادي،كالحشائشالأرضنباتات

الأعمادا:!!؟!؟/مناطقفىالمكشوفالريففىالأيلويرعى.والفطريات

أوتار!2سصررع!!!ءبرأكاثمشأ"ويتميز.كجم005إلىوزنهيصلوقد.واقفايكونعندما -ء!؟9+3*13!لأخء3يلاص03تلالغاا

كاوصالكتفإلىأم،4حواليالذكرالوبيتارتفاعويبلغ

ص"/+!سنرص؟،!!؟+7علىيزيدامتدادإلىالمتفرعةالظاهرةبقرونهالايلهذا

-ىص"صكاء!"ء!3سص!ء!ء+صأ!"لمى!!قأ-)أحيلوترالربيعبدايةفيالقرونوتسقطالنمو.اكتمالعند،ام،5

!ى!-تملم3،نجلم!صو*لأطالقرونوتغطى.الصيففيبديلةجديدةقرونوتظهر

ض*!33!لإسج!لانرالخملهذاويتساقط،انحمليسمىفرائيبشعرالجديدة

الوبيت.لأنثىقرونتنموولا.القروننمويكتملعندما

تحر!كمنالعضلاتتمكنبحيثوالعظامالعضلاتتربطالأوتارالإراثعنمننصل!عفىالذكرالوبيتيعيش

عفعندأخيلوترباسمالقاإلرحلغفالوترواقمهلمعرو!أتأو.وتعطى"لعظامغيرالذكورقطيعويكون،السنةأياممعظمفيوصغارها

.ر.ممنفرداالذكورمنالمسنويتجول،الإناثكقطيعمتماسك

.الأحيانبعضفي

ستةإلىالوتريحتاجوقد،المقطوعالوترخياطةويمكنالخريففصلفىللحيوانالنزويةالدورةاقترابوعند

الخياطة.عمليةبعدللشفاءأكثرأوتقريئاأسابيعويزأر،بالانفصالالذكورقطيعيبدأ(،التزاوج)موسم

العفلة.اليد؟بمأخيلكعبأيضا:انظرالحنجرةمنيأتيعميقبصوتادنموالمكتملالوبيت

ءالذكور،بينمشاجراتعدةتدورحيثالمنافسينلتحذير

الرجل.انظر:.ا!خيلوترقطيعالذكرويغادرهذا،.مإل!ناثيبقىمنهاوالفائز

،!ص:س::..:".التزاوجقضاءبعدالإناث

.المتدما!وعلا!ات)خواصالم!ل!اطر:ا!لولمدلث..ومثلثالأياموفي.دلولادةالقطيعمنالانثىتنزخادربيع،وفي

ويوفر،الحشائشبينالوبيتأيلصغارتأويللولادةالأولى

تكراراالأكثرالقيمةهيالإحصاءفيالمنوالأوالوثلرةيصلالذيالشمسضوءتحتجيداتمويهاالمنقطغطاؤها

الموجودالبيضيحمسبولداأنلنفترض.!جموعةأيفي،المشيعلىويقدرالصغيريكبرعندما.الغابةأرضإلى

هناكأناكتشفالولدأنولنفترضطائرا.77أعشاشفي.أخرىمرةللقطيعالأموتنضمأمهيتبع

عشا65هناكوأن،واحدةبيضةمنهابكلأعشاشأربعةوالمنشوري،الألطائىالنوعالوبيتأيلمننوعأكبر

ثلاثمنهابكلأعشاش!وخمسة،بيضتانمنهابكلشمالفيالوبيتقرونانتشاردرجةتبلغلمقرونهاأنبيد

.بيضاتأربعمنهابكلأعشاشوثلاثة،بيضاتأمريكا.

حدإلىشيوعاالأكثرهيبيضتينتحويالتيفالأعشاشالأحمر.الغزالالأيلبمأيضا:انظر

الشكليةالقيمةأوالوتيرةهواثنانالرقميكونإذنبعيد.ءصص

.ةء.ءم-?...بالعظامالعضلاتيربطاللونابيضقويحبلا!ثر
!م!عالوليرادكما.ألار!امنالمجموعههدهلمه

ال!حصاء.دراسةفيمفيدامايكونكثيراالذيالمعدلبالشدالعظامالعضلاتتحرك.الطنبباسمأيضاويعرف

الإحصاء.بمالوسيط،المتوسط؟المعدلأيفا:ا!ظر.القويئالأيىفمنمجموعةوالوترالأوتار.هذهعلى

الاخربعضهابينما،كرويالأوتاربعضأنويلاحظ

الخاصةالرياضيةالألعابإحدى؟كاولالوثبنهايةمنالوترنهاشيإحدىوترتفع.طويلأومنبسط

فوقجسمهليدفع)عصا(زانةاللاعبيستخدمإذ،بالرجالفىمنسوجةللوترالأخرىالنهايةأنيلاحظبينما،العضلة

الوثبلعبةوتحتاج.معينارتفاععلىمقاممستعرضحاجزأعلىإلىمتحركاالوترينزلقوقدذاتها.العظاممادة

مستعرضا،وحاجزاالزانةأوالعصاتشملأدواتإلىبالزانةتتحرككما،الليفيةالأنسجةمنغمدداخلوأسفل

صنعويمكن.ا!سمتعرضالحاجزلحملقائمينومسندينمنكلويثبت.نرتديهالذيالمعطفكمداخلالذراع

عصيايستخدمون،الوثبأبطاللكن،مادةأيمنالعصا.الأربطة:تسمىرابطةبأنسجةمكانهمافيوغمدهالوتر
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الأرضامستوى

-احكض

ليةمعلىصفححةخشبىصنلىوق

بينالعصاطولويتراوحالزجاجيةالأليافمنمصنوعة

-أبالزانةالوثبلعبةأساسياتوتشمل.م3.5-7.3

والانطلاقالعصازرع3-الجري2-العصاعلىالقبض

الحاجز.تخطي6-،الشدة5-الاستدارة-4

لعبةفىكبيرةأهميةلهالعصاعلىالقبض.القبض

الوضعليديهيحددأنالرياضيعلىيجب.بالزانةالوثب

فيضع.المناسبالارتفاععنديضعهماالصحئوأن

06بينتتراوحبمسافةالأخرىتحتيديهإحدى

مإلأرض.متوازيةوهيأ!صاايحم!!ث!ا،لحسم9و.

بأقصىالحاجزنحوالممرأسفلالجرييتما.الجرى

وتسم.بعنايةالجريطريقةفىالتحكمبمسرعة

يقيصبأنللاعبالممرطولعلىالموجودةالإشارات

البقعةمنينطلقأنيمكنهبحيثوضعهمنويعدل،وثبته

كلفىذاتهالمكانومن،قدمهوصكليهاالتىنفسها

الصندوقعلىعينيهالواثبيثبتالجريأثناءوفى.وثبة

الحاجز.أسفلالموجود

فيالعصاطرفالواثبيغرز.والانطلاقالعصاغرز

تقترببحيثالعصاعلىالسفلىيدهويحركالصندودتى

فىاسشوعبهاالتىالسرعةتتحولأنوبمجردالعليا.يدهمن

فإنهاتستقيموعندما،تنثنيأحصاافإنرفعحركةإلىالممر

أعلى.إلىجسمهقذفمنالإعباتمكن

لالعصاالواثبسشبثبينما.والشدةالاستدارة

إلىركبتيهيشدفإنهالهواءفيشأرجحوجسمهالصاعدة

وينئكلنالحاجز.نحوقدميهيقذفثم،صدرهنحوأعلى

وضعفىالواثبيجعلتأثيروالشدةالاستدارةحركة

الحاجز.مقابلصدرهيكونبحيثيديهعلىالواقف

الوتبيحتاج.بالزانةتثبكيف

ودقةوالقوةالتسميقإلىبالرانة

الخطواتيوضحوالرسم.التوقيت

بالزانةالوثبفىالأساممية

الممرفيعدواالواثبيمدفع1-

يغرز8(و3و)2للجريالمعد

صندوقفي)العصا(الرالةطرف

(وه)4العصا.!بتمالإقلاع

تدفعفإنهااعصا،اتستقيمعندما

منتمكنهلقوةأعلىإلىالواتب

7(و)6الحاجر.نحوالاستدارة

الوثبة،ذروةإلىالوصولعد

بحيثححسمهاللاعبيلوي

يلمسه.أددودالحاجزتحخطى

وضعفيالواثبيكونبينماالحاجز.تخطى

الجانبعلىالنزولفيأقدامه،تبدأيديهعلىالواقف

للوصولضروريالعدالو!وهذاالحاجز.منألاخر

عنهبعيداعصاهالواثبيدفعحينئذ.ارتفاعأقصىإلى

عندما.الأرضعلىوتسقطهبالحاجز،لاتصطدمحتى

إلىالإبهامأصبعييديرفإنه،عصاهالواثبيطلق

الاصطداممنكوعيهمنعفيتعساعدهلكىالداخل

بالحاجز.

بالزانة،للوثبالعالميةالقياسيةالأرقامعليللتعرف

.القوىألعاب،الاوليمبيةالألعابانظر:

)حدول(،الأوليمبيةالألعابانطر:.الثلاثيالوثب

أ!د!(.ا)دساقاتالقوىألعاب

صورأووجلعزاللهغيرعبادةعلىيقوممعتقدالوثئية

المزيفة.الالهةعبادةأيضايعنيالتعبيروهذا.روحأولالهة

هذا،وعلى.وثنيةالعباداتبعضالدياناتمنكثيروتعتبر

وكذاشركا.والأوثانالصورعبادةيعتبرالإسلامفإن

الصورعبادةتعتبرانجذورهمافىوالنصرانيةاليهودية

شركا.أيضاوال!وثان

يفرضأنإلىالإسلامظهوربعدالوثنيةتحريمأدىوقد

علىفنونهفيصارمةحدوداالحنيفالإسلاميالدين

فقد،الأوائلالنصارىأما.للواقعالمماثلةالصوراستخدام

لوصفالأخرىوالفنونوالتماثيلاللوحاتاستخدموا

أوروباشرقوفيالإنجيلقصصوتصويرالمقدسةالرموز

)وهيللأيقوناتتبجيلاالمصلونينحني،الأدنىوالشرق

القديسيين(.أوالمسيحصور
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محطميباسمالمعروفينالنصارىبعضعارضوقد

لكن.وثنيةباعتبارهاالأيقوناتاستخدابمالأيقونات

المصلينلمساعدةرمزمجردالايقوناتأعتبرالاخربعضهم

القرنوأوائلالثامنالقرنوفي.الإلهفيالتفكيرعلى

الجانبينبينالصددهذافينزأعنشب،الميلاديينالتاميع

محطمووقام.الأيقونماتمحطمىنزاععليهأطلق

الكنائس.منالكثيرفيوالتماثيلالصوربتدميرالأيقونات

طائفتيبينالصوراستخدامحولمماثلخلافنشب

عضرالسادسالقرنخلالالكاثوليكوالرومالبروتستانت

وأوروباإنجلترافيالكنائسمنالعديدولايزال.الميلادي

بتحطمها.البروتستانتيونقامببقاياتحتفظ

البعثاتزارت،الميلاديعشرالثالثالقرنبدايةوفي

والاسيويةالإفريقيةالشعوبأوروبامنالقادمةالتنصيرية

ومع*الباسفيكيوالإقليموجنوبهاأمريكاشماليوشعوب

فقد،حقيقةالأصنامتعبدكانتالشعوبهذهمنقلةأن

الشعوبهذهدياناتالتنصيريةالبعثاتهذهوصفت

اسمعليهميطلقممنالكثيرينأنالحقيقةلكن.بالوثنية

وقد.لالهتهمالأخرىالرموزأوالتماثيلاستخدمواالوثنيين

فيهاحياةلاأشمياءتعبدكانتالتيالشعوبمنكثيرزعم

فيها.كامنال!لهأوالروحأن

يتخذونهاوكانوا،الأوثانالإسلامقبلالعربعبدوقد

إلىتقربهمأنهايعتقدونوكانواغيرها.ومنالحجارةمن

ولاتنفع،تضرلاحجارةأنهايعلمونوكانوا.زلفىالله

ابائهم.مذهبفذهبواذلكيفعلونأباءهموجدوالكنهم

ويؤمس!،الوثنيالشركلهذاحداليضعالإسلاموأتى

لمالذيالأحدالواحدالخالقباللهالإيمانعلىيقومتوحيدا

الرسولدخلوعندماأحد.كفوالهيكنولميولدولميلد

تحطيمهوفعلوهشيءأولكان،فاتحينمكةوأصحابهعدب

الكعبة.عندكانتالتيالأصنام

محطمبمالسحريالفتش،الإسلامأيضا:انظر

.الأيقونات

إعداد)تحططالطبخ؟الحميةبمالتغذيةانظر:.الوجية

.الغذاء،(للوجبات

.وجديفريد:نظرا.!ريدمحمد،وجدي

منويتكون،الإنسانرأسمنالأمامىالجزءا!!

يغطى.والذقنوالخدينوالفموالأنفوالعينينالجبهة

والرموشالعينجفونوتحميوالجلد.بالعضلاتالوجه

الأنفطرفويتكونوالغبار.الوهجمنالعينينوا!واجب

تجاويفتغطى.مرنةوسادةويعملانوجلد،غضروفمن

الأنف.دخولمنوالوسخالغباريمنعدقيقبشعرالأنف

وسقفواللسانوالأ!شانالشفتينمنالفموشكون

هوالسفليوالفك.مخاطيبغشاءمبطنوهو.الحنك

لمجحرك.الذيالوجهمنالوحيدالعظمىالجزء

تكونسنا.32وعظمة41منالوجههيكليتكون

الأنفيةمالعظاموتلتحم،الجبهةمنجزءاالأماميةالعظمة

الجزءويتكون.الأنفوقاعدةقنطرةلدعمالدمعيةالعظام

،العلويالفكوعظامالخدينعظامومنهالوجهمنالأوسط

عمةوهناك.العلويالفكوعظامالوجنيةالعظاممن

الغرباليةوالعظامالميكعةعظامأما.السفلىالفكتشكل

ويوجد.الوجهداخلعمقاأكثرفتوجد،الحنكيةوالعظام

توجدإذ،الوجهفىالعضلاتمنعددذلكإلىبايإضافة

وتنتشر.عينكلحولوعضلة،الفمحولدائريةعضلة

الدائرية.العضلاتأطرافمنالوجهفوقأخرىعضلات

ويختلف.للإنسانالمميزةالأجزاءأكثرالوجهويعد

والعينينالأنففيتغيراتبسببلاخرشخصمنالوجه

يمكن،التغيراتلهذهونتيجة.الوجهمنأخرىوأجزاء

واخر.شخصبينونميزالاخر،علىيتعرفأنمنالكل

وقدوجوهنا،تعبيراتفييظهرأذهاننافييدورمماوالكثير

وجوهنا.تعبيراتفىالتحكممنأحيانالانتمكن

الأسفل.الفكبمالرأس؟الخجل،بلشلل:أيضماانظر

(.الطيعةوراء)ماالفدسفة:انو.علم،الوجود

القرنينأثناءأوروبافيظهرتفدسفيةحركةالو!جودية

لأنالوجوديةوسميت.الميلاديينوالعشرينعشرالتالممع

الكينونة،أوالوجودبطيعةمبدئيااهتمواأعضائهامعظم

.البشريالوجودالوجودبمصطلعفقصدوا

القرنمفكريمناثنينجهودمنالوجوديةنشأت

الفيلسوفكيركيجارد،سورينهماعشرالتاسع

مؤسس!يعدالذيالبروتستانتياللاهوتيالدنماركي

الألماني.الفيلسوف،نيتشهوفريدريك،الحركة

العشرينالقرنفىالوجوديينالمفكرينقائمةوتشمل

مارسيل،وجابرسلسارتربولوجانكاموألبير:الفرنسيين

والمفكرهايدجرومارتينيامسبركارل:الألمانوالفلاسفة

والفيلسوف،بيردييفنيقولاسالسياسيالدينيالروسي

بوبر.مارتناليهودي

أوروبافلسفةضدثورة-كبيرحدإلى-الوجوديةتعد

:الألمانالفلاسفةلدىذروتهاوصلتالتيالتقليدية

ومال.هيجلوفريدريكولهلموجورجكانطإيمانويل

نأوحاولواعلما،الفلسفةاعتبارإلىالتقليديونالفلاسفة

عامةبصفةالصحيحةالموضوعيةا!لعرفةمبادئيضعوا
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العامةالموضوعيةالمعرفةأنالوجوديونويرى.ومؤكدة

وهم.إليهالوصوليمكنلاأعلىمثلهيوالأكيدة

العال!اأوالفيلسوفحتىفرد،كلأنحقيقةيؤكدون

محدودبشريكائنهو،المطلقةالمعرفةعنيبحثالذي

فقط.

قلبفيموجودالمأزتأنيرونأيضاوالوجوديون

وعلى،قراراتمجموعةالحياةيرونفهم.البشريةالحالة

هوما،زائفهووماصحيحهوماباستمراريقررأنالفرد

ترفضوأيهاتقبلمعتقداتوأي،خاطئهووماحقيقي

موضوعيةمعاييرتوجدلاولكن.نفعللاوماذانفعلوماذا

مشكلاتعنللإجالةالشخصإليهايلجأأنيمكن

ويجب،متضاربةنصايحتقدمالختلفةالمعاييرلأنالاختيار،

يرفض.المعاسروأييقبلالمعاييرأييقررأنالفردعلى

عمليةالبشريالاختيارأن-إذن-الوجوديونيستنتج

اختياراتهميمارسواأنيجبالنهايةفيالأشرادلأنذاتية

وقواعد،كالقوانينالخارجيةالمعاليرمنتأثيربدون

لأنهمون!اأحرار.بذلكوهمالتقاليد.أو،الأخلاق

اختياراتهما.عنتمامامسؤولونفإنهمبحريةيختارون

ولكون.بالممسؤوليةتقترنالحريةأنالوجوديونويؤكد

هذاأصحابعند-لأنفسهمالاختيارعلىمجبرينالأفراد

أحرار.بالضرورةفهم-الاتجاه

المظلمالجانبالوجوديةالنظروجهةمنالمسؤوأجةتعد

عنكليةمسؤولونأنهمالأفراديدركوعندما،للحرية

ويحاولون.القلقيتملكهم،ومعتقداتهموأعمالهمقراراتهم

إنكارأي،ومسؤوليتهمحريتهمإنكارأوبتجاهلالهروب

أنفسهم.خداعفيفقطينجحونوبهذاالحقيقيموقفهم

قبولعلىويصرون.الذاتيالخداعهذابعضهموينتقد

هذهكانتمهماسلوكهمأجلمنالكاملةالمعسؤولية

صعبة.المسؤولية

فىآرائهراعنالوجوديينقادةمنالكثيرعبروقد

أكثرالفنتشبهالفلسفةأناعتقادهماوفيالأدبيإنتاجهم

المنازعاتفيأنفسهمالوجوديونوأدخل،العلمشبههامن

الأشخاصكلمسؤوليةأنمعتقدينوالسيامحيةالاجتماعية

يتحذواوأنالمنازعاتهذهفييشتركواأنعليهمتفرض

موقفا.منها

الدينيؤسسواأنالوجوديوناللاهوتيونيحاوللا

مشكلةليسرأيهمفيالدينيفالمعتقد.العقليةالأدلةعلى

جميعمثلقرارا،تتطلبولكنرفضا،أوإثباتاتتطلب

كاملةبحريةتتخذأنيجب،الأخرىالبشريةالقرارات

وينئاهتمام.المقنعالدليلغيابفيفردكلبوساطة

الدينية.البشريةبالتجربةمبدئياهتماممنبالدينالوجودي

بعامةالتسميةوتشير.الإنجليزيةالأواليسسائع!عالوجوودخزف

المللكة.أوانيأوالصفراءبالأوانيمعروفةالقشدةبلونحرفيةأوادإلى

الأوانيمننوعالوجوودخزفحر!.الوجوود،

وجوودجوزشياالإنجليزيالخزافمرةلأولصنعهالخزفية

إلىتشيرالوجوودخزفوتسمية.أم751عامحوالى

بلونالصفرةالشاحبةالجميلةالخزفيةالوجوودأواني

جورجالملكزوج،تشارلوتالملكةوطلبت.القشدة

الشاحبةالخزفيةالأوانيمنللمائدةمجموعة،الثالث

سمحتأنهاحتىجدابهاوسرتأم،765فيالصفرة

يزالولا،الملكةخزفباسمالخزفيسميأنلوجوود

لخزفبالإضافةوجوودأنتج.الاسمبهذاويباعمعروفا

وأالأسودالمصريتشمل.الخزفمناخرىأنواغا،الملكة

الأثريالأحمرسوداء(بمحجرية)أوانيالأسودالبازلت

اليشبأسماهاحجريةوأوانيحمراء(؟حجرية)أواني

وصفراء.وقرمزيةشاحبةوأرجوانيةوخضراءزرقاءظهرت

بيضاء.عادة،بارزةرقيقةتصهحميماتاليشبقطعولمعظم

الإنجليزيالتذوق،الخزفيةالوجوودأوانيع!سست

نسخاصنعوقد.القديمةوالرومانيةالإغريقيةللتصميمات

وكذلكمنحوتةوزخارفالوازعتيقةالزهرياتمن

،المجوهراتوصناديقوالأزرار،،الشطرنجمجموعات

،صغيرةتماثيلأيضاالوجوودوصنع.الأثاثلتزيينورقائق

خزفولازال.للزينةأوعمليةوأشياءللزهور،وأوانى

-ستوكقربلاستونبارفياليومحتىيصنعالوجوود

شاير.معتافورد،ترنت-أون

.(-أم19)0فيرونيكاالسيدةوجوود،

تاريخفيرائدأمرجعاأصبحتإنجليزيةوكاتبةمؤرخة

وأحداثبرجالتحعلقفيماوبخاصةعشر،السالغالقرن

:الفترةهذهعنكتبهاأهمومن.الإنجليزيةالأهليةالحرب
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أم(؟)589الملكحربأم(،)559الملكسلام

كتبهابينومنأم(.69)4الأولتشارلزمحاكمة

الصامتوليمام(،039)عاماالثلاثينحربالأخرى

ملتونام(،059)عشرالسابعالقرنأدبام(،49)4

لروبنزالسياسىالمستقبلأم(،)969وعالمه

فيوجوودفيرونيكاسيسليولدتام(.)759

جامعةفىودرستنورثمبرلاندبمقاطعةستوكسفيلد،

الإمبراطورية!سيدةلقبعلىحصلتثمأكسفورد،

.أم689عامفيالبريطانية

.الخفقانانظر:.الوجيب

أم(.239-)1856دوجلاسكيت،وجين

كبيرحدإلىاشتهرت،أمريكيةأطفالرواياتكاتبة

ربيكاتغادرام(.9)30سنيبروكمزرعةربيكابروايتها

وفاةبعدمشيبروكمزرعة،الذكيةالشابةالبطلة،راندال

شخصياتالكاتبةاستمدتخالاتها.معلتعيشوالدها

حياتهاومنطفولتها،منوأحداثهاوأماكنهاالرواية

البارزةالأخرىرواياتهاوتتضمن.مينولايةفياللاحقة

ام(،)887الميلادعيدفيالطيورترانيم:للأطفال

كتئاوجينكتبتكماام(.19)1كيريالأمدجاجات

ذاكرتيحديقةأسمتهاذاتيةوسيرة،للراشدين

أم(.)239

بنسلفانيا.بولايةفيلادلفيا،مدينةفيوجينولدت

أطفالروضةأولتأسيسعلى،أم878عاموساعدت

فرانسيسكوسانفي،الروكيجبالغربيتقعمجانية

رياضحركةفيالعملوواصلتكاليفورنيا.بولاية

.الأطفال

.الشرك،الدين،الإسلامأنظر:.لوحدائيةا

.النوعنفصمنأخرىكميةأيبهتقاسمعيارالو!حدة

العلومفىالمستخدمةالقياسوحداتجدولةوتمت

الأعدادجداولتسمىمجموعاتفىوالصناعةوالتجارة

والسطحوالزمنوالطولللنقودوحداتوهناك.التعيينية

ذلك.وغيروالوزنوالحجم

وتضم.القدرةيوددنظامأيالقدرةتوليدوحدة

فىالمحركاتأنواعمختلفالقدرةتوليدوحدات

.الأخرىوالعرباتوالقاطراتوالسياراتالطائرات

وحداتأماوقودا.الزيتأوالبترولمعظمهاوتستعمل

توليدمحطاتغالباتدعىالتي،الأضخمالقدرةتوديد

55لوجوداةوحد

وأالنوويالوقودأوالحجريالفحمفتستعملالقدرة

الكهرباء.لإنتاجالزيت

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

البحاريالمحركالنوويةالطاقةالتوربر

البنزينمحركالقاطرةالنفاتالدفع

الديزلمحركالحصانيةالقدرةالسيارة

الهيدروليكيالمحركالكهربائيةالقدرةالصاروخ

النوويالمفاعلالمائيةالقوةالطائرة

الشمسيةالطهاقة

وحدة+كا!)ىالبريطانيةالحراريةالوحدة

.الإمبراطوريالقياسنظامفى،الحرأرةلقياستعستخدم

إنجليزيلرطلالحرارةدرجةالواحديوقيبيادير!

فهرنهايتواحدةدرجةالماءمنكجم(.،45)يساوي

منأرطالخمسةحرارةدرجةر!ويتطلبم(.5"،5)6

2(.0*)5يوتىبي001فهرنهايت02بمقدارالماء

فعلى.الحرارةمنمختلفةكمياتالوقودحرقويطلق

الغازمن3(.م،.)283المكعبالقدميطلق،المثالسبيل

ولكن،الحرارةمنيوتيبي000/1حوالىالطيعي

يوتىبي055حوالييطلقالمصنعالغازمنالمكعبالقدم

وأالحراريةبالسعراتالمتريالنظامفيالحرارةوتقاس.فقط

ملايين01تساويالطاقةلقياسوحدة)الجولالجولات

وأحرارياسعرا252الواحديوتيبيادويساويإرج(

جولا.54012

.الحراريالسعرالجول،أيضا:انو

الغلافضغطدقياسوحدةالجويافو!ة

كجما،30ضغطهيالجويالضغطووحدة.الجوي

السطح.منمربعسنتيمترلكل

الفغط.البارومتربمأيضا:انظر

النظام)جدود(،علم،الفلكانظر:.الفلكيةالوحدة

الشمسى.

كائنةالإدهيةالذاتبأنيدممطمعتقدالو!جودو!حدة

بالدياناتالغالبفيالمعتقدهذاويرتبطالأشياء.كلفي

فيهابما،الطبيعةمظاهربعضعبادةإلىتتجهالتيالوثنية

وديانات،والإفريقية،أمريكية-الهندوالدياناتمنعدد

مفهوميرتبط،الدياناتهذهففي.القديمةالأوسطالشرق

والسماء،،والنجوم،الرياحمثلطبيعيةبمظاهرالالهة

ديانةتقاليدوفىالصيد.فيوالمهارة،والخصوبةوالبحر،

مثلطبيعيةبأشياءالالهةوجوديقترنأليابانية،الشنتو

وحدةمعتقدإنالقوليمكنعموماوالصخور.الأشجار
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ألالهةوجودتقرندينيةفلسفةأيإلىيشيرالوجود

إنهإذكالحلاجالوجودبوحدةالمتصوفةويقول.بالطبيعة

أيضا:وقالاللهإلااقيفيما:لظ

أناأهوىومنأهوىمنأنا

بدناحللناروحاننحن

أبصرتهأبصرتنيفإذا

أبصرتناأبصرتهواذا

الوجود.بوحدةقولهأجلمنبالشركمتهماقتلوقد

اليمن،تاريحيه(بم)نبذةاليمنانظر:اليمئية.الوحدة

تاريخ.

أبيبنجعفرانظر:جعفر.،وحشيةأبيابن

وحشية.

م008،؟اهـ-)83النبطي،وحشيةابن

أوائلمنبكر.بأبىوي!صى،وحشيةبنأحمد(.؟-

والتأليفبالزراعةاهتمواالذينوالمسلمينالعربعلماء

عدةمنهتوجدالذيالنبطيةالفلاحةكتابهظلفيها.

والجزائرالقاهرةمنكلفىالكبرىالمكتباتفينسخ

المجالهذافيالمراجعأعظممنأوروبامدنوبعض

الإسلامية.العصورخلال

لهبلفقط،المجالهذاعلىوحشيةابنعلميقتصرلم

.والعلومالكيمياءفىأخرىمؤلفاتعدة

والمسلمين.العربعندالعلومأيضا:انظر

وأالود!دةعندموجودةتكونجدديةدطخةالو!حمة

،الوحماتمنرئيسياننوعانيوجد.قصيرةبفترةبعدها

هذهتناقعش.الدمويوالوعاؤوم)الشامة(الخالوهي

.الدمويالوعاؤومالمقالة

علىيحتويضار،غيرحميدورم.الدمويالوعاؤوم

غيرالأطباءأنمنوبالرغمالجلد.تحتدمويةأوعية

معظمهمأنإلا،الدمويالوعاؤومأمسبابمنمتأكدين

نتيجةأو،وراثيةتكونأنإماالأسبابأنعلىيتفقون

الدمويالوعاؤومأنواعوأكثر.الحملفترةخلالحادث

واين-وبورتالكهفىالدمويالوعاؤومهيشيوعا

الكهفيالدمويالوعاؤومويكون.الفراولةووحمةستينز

نأويمكن.كبيرةدمويةأوعيةيجمعمزرقةناعمةكتلة

الكهفيالدمويالوعاؤوممعظمولكن،تتقلصأنأوتنمو

لإزالةالوحيدةالوسيلةهيالجراحةوتكونمستديما.يكون

.الوحماتهذهمثل

دموئاوعاؤومافتكونستينزواين-البورتوحمةأما

.الأحيانمعظمفيالوجهويصيبمسطحا،دائما

قرنفليةورديةالوحمةهذهتكونأنالممكنومن

وحمةإزالةمحاولةالجراحينبعضجربوقد.اللون

الفراولةوحماتأماالليزر.بأشعةستينزواين-بورت

ماونادرا،الملمسوناعمةبارزة،اللونفاقعةحمراءفتكون

اخرفييختفىمعظمهالأنبمضروريةمعالجتهاتكون

الأمر.

عليهاللهعلىمحمدبموالرسلالأنبياءانظر:.الوحي

لنبي.ا؟لنبوةا)مبعته(،وسلم

،واحدةفدقةبه،الزهريالنباتمنطرازالفلثةو!حيد

أوراقأغلبوعروق(.النباتبذرةداخلورقية)تركيبة

فتنموالزهريةالأجزاءأما.متوازيةالفلقةالوحيدةالنباتات

ثلاثية.مضاعفاتفىعادة

الوحيدةالنباتاتمننوع000.04حوالىهناك

.والأناناس،الشاميةوالذرةالموز،منهاالفلقة

الفلقة.:أيضاانظر

الخرتيت.:انظر.لقرناوحيد

الألى،لتخفيف،قديمةصينيةطريقةبلإيرالو!حر

أجزاءفيإبربغرز،الأمراضمنمختلفةمجموعةوعلا!

المرضفإنالصينيةللفلسفةووفقا.الجسممنمتنوعة

رئيسيتينقوتينبينالتوازنلاختلالنتيجةيحدثانوالألم

الوخزبأنالصينيونيعتقدإذ،ويانغينيسميانللطيعة

الإبر.لغرزالأمراضمعالحةأو،الألمأخحفيف!طريقةبالإبرالوخز



75المخاطيةالوذمة

بأنالصينيينمنكثيريعتقدكما،التوازنهذايعيدبالإبر

طولدائرة21امتدادعلىالحياةقوةعلىيؤثربالإبرالوخز

تمثلدوائروهي،مزدوجتينغيرطولودأئرتي،مزدوجة

الجسم.فيطوليةخطوطفيتجريالتىالطاقةقنوات

ثاقبةإبراالإبرواحزييسمونالذينالأخصائيونويغرز

المحددةالمواضعمئاتموضحمنأيأوواحد،موضعفى

حاداشعوراالإبرغرزويسبب.الطولدوائرطولعلى

وخزليعقبهالشعورهذامايزولسرعانولكن،بالقرص

التألم،أوالتثاقلأوبالتخديرشعورأوعرضيا،يسيرجلدي

مكانها.فيالإبرةتبقىعندماوذلك

الحالاتوعلاج،الألملتخفيفالإبروخزيستعمل

والشقيقةوالربو،،المفصلالتهابتشملالتىالختلفة

بالإضافة،العيونوأمراض،والقروح(،النصفي)الصداع

أواخرومنذالصينيونظلوقد.العقليةالأمراضبعضإلى

النهجهذايستخدمونالعشرينالقرنمنالخمسينيات

ويظل،الرئيسيةالجراحةأثناءالألبمتخفيففيالتقليدي

علىبألملايشعرأويسير،بالميشعر،وعيهفيالمريض

.الإطلاق

عملكيفيةعنرئيسيةنظرياتثلاثالعلماءاقترح

كائنةالطولدوائرأنالنظرياتإحدىوتقترحبالإبر.الوخز

هذهعلىوبناء.خاصةبطريقةالجسمأعضاءوتربطحقا،

دوائرطولعلىالنشاطمنيزيدبالإبرالوخزفإنالنظرية

العلماءيرىكذلكالعضو.وظيفةعلىيؤثروبذا،الطول

إنتاجزيادةبطريق-جزئياالأقلعلى-يعملبالإبرالوخزبأن

أندورفينات،المسماةالطبيعيةالألممسكناتمنادماغ

الجسمإدراكعلىتؤثربالمور!بن،شمبيهةكيميائيةموادوهى

بالإبرالوخزأنالعلماءيرىأخيرا.الإندورفينانظر:.للألم

إشاراتإطلاقبطريقالعصبيالجهازخلاليعملأنيمكن

.للرأسالمرسلةالألمممراتتعترض

شرقيوجنوبالأقصىالشرقفيالإبروخزيستعمل

.كثيرةأخرىأقطارفيأقلوبدرجةاسيا،

-؟هـ،ا632-؟)عبدالقادر،حبوبةود

وطنيمجاهدحبوبة،ودإماممحمدعبدالقادرام(.809

وهوالدعاةبنمنوكان.المهديةفترةفيعاش.سودأني

.الجزيرةأرضفيتعيشالتيالحلاوين،قبيلةأبناءمن

علىالمهديةبعدجاءتالتيالاستعماريةالحكومةضيقت

دووكانالاممتعمار.بمقاومةحبوبةودفقامالبلاد،أهل

الاستعمارلمواجهةالسودانيالشعبتعبئةفيبدأقدحبوبة

البريطاني.

،نشاطمنحبوبةودبهيقومبماالبريطانيالمفتشعلم

المفشفجاءهالأمرحبوبةودفتجاهل،مكتبهإلىفاستدعاه

فثاروا،التحديهذاأنصارهيقبلفلم،دارهإلىوالمأمور

مجموعةالبريطانيونفأرسلوقتلوهما،والمأمورالمفتعشعلى

عليها،وقضواوأنصارهحبوبةودلهافتصدىالعسكرمن

فعالية،أكثرإجراءاتاتخذتأنالحكومةلبثتماولكن

قضتكماشنقا،وأعدمتهحبوبةودعلىالقبضوألقت

.وأنصارهمريديهعلى

.المنتجاتمنالعديدفيتستخدمدهنيةمادةالودك

الغنم.أوالماعزأوالأبقاردهنصهرطريقعنويستخرج

صالحةغيرأوصالحةمادةأنهعلىالودكويصنف

فيرئيسيةبصفةيستخدمللأكلالصالحوالودك.للأكل

الصالحغيرالودكمعظمويستعملالخبز.أوالطبخزبدة

فىيستخدمكما،الحيوانعلفصناعةفىللأكل

لصناعةالكيميائيةبالموادالودكويعالج.الشمعصناعة

المنظفانظر:.والمنظفاتالصابونورقائقألواح

ويكادأبيضلونهللأكلالصالحوالودك.والصابون

لونهفيكونللأكلالصالحغيرالودكأما.طعمبلايكون

بنيا.أوأصفرأوأبيض

الدهنيةالأحماضمنمعينةلأنواعمهممصدروالودك

تشملالتياليوميةالمنتجاتمئاتصناعةفيتستخدمالتي

وموادوالمنظفاتالتجميلوموادالسياراتإطارات

الدهنيةالأحماضاستخدامويمكن.واللدائنالتشحيم

عادةالمصنعةالكيميائياتعنبدلأالودكمنالمستخرجة

مصدرعلىالحفاظفىيساعدالودكفإنولهذا.النفطمن

النفط.منالمحدودالعالم

منمجموعةانحلدة،اسمكذدكعديهيطدقالودول

وتميل.العالمحىنباتاتإلىتنتمىالعصاريةالنباتات

أزهارهاوتنمو.لحيمةوردياتتكوينإلىاللحيمةأوراقها

بينألوانهاوتتفاوت،سم03ارتفاعإلىالشكلالنجمية

وتنمو.والبنفسجىوالأصفروالورديالخضرالأبيض

النباتهذاويزدهر.الألبجبالعلىبرياالشائعةالودنة

يستخدمحيثأوروباأنحاءكلفيالمنازلحولأيضئا

.والجدرانللسقوفغطاء

الخدوشمةأوالمقطوعةالنباتهذاأوراقأنويعتقد

كانوقد.النحلولدغاتوالحروقالالامتخففأنيمكن

،البرقمنتقيالودنةأنيعتقدونمضىفيماالناس

الرعد.نباتوأسموه

الاستسقاء.ان!:.صةالود

نشاط)ضعم!الدرقيةالغدةانو:ا!!.الودط

(.الدرقيةالعدة
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ورت!اليمير()أعلىالصعيرةفالهتاةبالوراثةتتأثرالحيةالكاناتجميع

)أسفلأصولهامثلضحمةوتصتىالصسيرةالتو!أشجاروتممو.أمه

ايسار(.ا)أعلىمتشالهننفردينم!سملامكولاالأولياالحيوالىانشطار

ثةلوراا

آخر.إلىجيلمنالبيودوجيةالخصائصإمرارالوراتلأ

الحيوانات-الحيةالكائناتكللينالوراثةعمليةتحدث

وتفسرالبكتيريا.مثلالمجهريةالكائناتوحتى،والنباتات

القطةتلدولماذابشريا،طفلاالبشريةالأمتلدلماذاالوراثة

النسلتشالهفيالسببهيوالوراثةكلابا.وليسقططا

بالآباء.

خصائصالحيةالكائناتترث،الوراثةطريقوعن

ورثتلأنكأبويكتشبهفأنتالاباء.منالسماتتسمى

.عديدةأخرىوسمات،أنفكوشكل،شعركلونعنهما

تركيباتعلىتحتويخلايامنالحيةالكائناتوتتكون

اخر.إلىجيلمنأصسماتالنقلبداخلهادقيقةبيوكيميائية

)الجينات(،المورثاتتسمىالتي،التركيباتهذهوتتكون

الريبيالنووي)الحمضأندتسمىكيميائيةمادةمن

سلاسلمكونةالمورثاتوتتراص(.الأكسجينمنقوص

الصبغياتتسمىتركيباتفيأ،ندمنطويلة

(.)الكروموزومات

اليمين()أسفلالكمغرصغيرويشبهالدتها.رعرالأحمراحتحعرواالمممز!

مثلالحليةوحيدةالكائناتل!!حتىا!راتيةاالعمليةوتحدتليسار(.

بناءعملياتفيالزرقاءأطعاتاتشبهوالمورثات

والأنسجةالخلايابناءخططتحم!!أنهاغير،المنازل

ببناءالخاصةالتعليماتتحملوهي.والأجساموالأعضاء

هذهوتمسمى.الجسمفيالكيميائيةالبنائيةال!صلآلاف

أحجامعنمسؤولةوبعضها،البروتيناتالبنائيةالكتل

وتساعد.لجسمكالمكونةالأجزاءوترحصيباتوأش!!ال

آلافحدوثفي،الإنزيماتتسمىأخرىبروتينات

وأجسامجسمكتنتظمالتيالكيميائيةالتفاعلات

بهاتكونالتيالعمليةوتسمى.الأحرىالحيةالكائنات

،المورثاتفيالمحمولةأضعليماتاححسب،اشبروتيناتالخلية

الجيني.التعبير

الحياةفيتتحكملاولكنها،قويةتأثيراتوللمورثات

الوراثةمنكلتأثيرعنتنتجالخصائصفمعظمكلها.

علىالعزفموهبةترثأنمثلايكفيلاحيث،والبيئة

تقتنيأنعليكيجببلماهرا،بيانوعازفلتصبحالبيانو

.العزفوتمارس،عليهالعزففيدروساوتتلقىالبيانو،
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الوراثةمصطلحات

المورثة.نفسمنمختلفةأشكالالأليلات

كلفىالبروتياتتوجد.الجسمفيكيميائيةبنائيةكتلةالبروتين

الخلايا.

حمسبأنرأوالبروتيناتتنئبهاالتىالعمليةهوالجينيالتعبير

.المورثاتفيالمحمولةالتعليمات

أفرادبينالموروثةالسماتفيالاختلافاتإلىيشيرالوراثىالتنوع

معين.نوع

المادةوهو،الأكسجينمنقوصالريبيالنوويالحمضيمثلأند

البروتيناتلإنتاجالوراثيةالتعليماتتحملالتيالصبغياتداخل

.أنرو

أسا!ميادوراويؤديأ،نديشبهالرييي.النوويالحمضيمثلأنر

.البروتيناتإنتاخفي

الشعر.لودمثل،الخاصيةهيالسمة

الصبغياتتحمل.حليةكلداخلدقيقةخيطيةتركيباتالصبغيات

.المورثات

توريثها.يمكنجديدةسمةتنتجوقد،المورثةعلىيحدثتغيرالطفرة

للوراتة.العلميةالدراسةهوالوراثةعلم

الصبغجات.علىمعيننوعيحملهاالتيالمورثاتمحملهوالمجين

بينيتراوحالمورثاتمنعددمنالبشريالمجينيتكون

مورثة.أ".لأ...و05"،...

سماتتحددخليةكلداخلدقيقةليوكيميائيةتركيباتاللورثات

!مقطعةمورثةوكل.الدمولصيلةالعينلونمثلمعيمةوراثية

تكونالتى،الشكلالحيطيةالحزجاتإنتاحتعليماتتحملأند

.لبروتيناتا

للفرد.الكلىالم!هوأوما،لسمةالملحوظالمظصهوالظاهريالنمط

التركيبأوما،لسمةاحسشبطنالوراثىالتركي!هوالوراثيالنمط

للفرد.الكلىالوراثي

البيانووتوافروالممارسةالدروسبينما،وراثيةفالموهبة

بيئية.مؤثرات

مندلجريجورالنمساويالنباتوعالمالراهبصاغ

التاصئكلشر.القرنمنتصففىللوراثةالأساسيةالقوانين

الأنماطتناولتالتيدراساتهعلىقوانينهمندلأسه!

عامحتىمجهولآعملهظلوقد.الحدائقلبازلاءالوراثية

عامفينتالباربهنشرأنهمنبالرغم،أم009

.ام866

وأللوراثةالعلميةالدراسةأساسمندلتجاربوضعت

علماءلدىتجمعت،السنواتوعبر.الوراثةعلميسمىما

الكائنتحعلالتيالأمسبابعنكثيرةمعلوماتالوراثة

التيالأشكالتتخذالأخرىالحيةوالكائناتالبشري

هؤلاءوبدأ.تسلكهالذيالسلوكتسلكأوتتخذها،

الوراثية،الأمراضمسبباتيكتشفونأيضاالعلماء

.فروععدةاليومالوراثةولعلم.لهاعلاجاتويوجدون

علىيشتمل،المثالسبيلعلى،الجزيئيالوراثةفعلم

وللحصولونشاطاتها.للمورثاتالكيميائيةالطبيعةدراسة

الوراثة،لعلمالختلفةالفروععنالمعلوماتمنمزيدعلى

علم.،الوراثة:انظر

والمورثاتالصبغيات

الإنسانجسمفى.والمورثاتالصبغياتتركيب

فيالصبغياتتوجدالأخرىالحيةالكائناتمعظموأجسام

خيطةتركيباتوالصبغيات.النواةيسمىالخليةمنجزء

وتوجد.وبروتيناتأندمنكبيرحدإلىمكونةالشكل

زوجكلصبغيايتشابهحيث،أزواجفيعادةالصبغيات

وراثيةمعلوماتعلىويحتويان،والشكلالحجمفى

متشابهة.

علىوالنباتاتالحيواناتأنواعمننوعكلويحتوي

الخ!داوهي،الجسديةخلاياهفيالصبغياتمنمميزعدد

.والعظامالعضلاتمثلالختلفةالجسمأجزاءتكونالتي

ذكورففي.الجنسيةالخلاياعنالجسديةالخلاياوتختلف

تسمىبينما،النطافالجنسيةالخلاياتسمىالحيوانات

الصبغياتتورثكيف

-!1!
ور+احى!بهبم

س61لمى-طم

عص،ثه1

-!--

الذكور-فيوالنطافالإناثفيالبيوضأي-الحنسيةتنئالحلايا

خلاياالعمليةهدهعنتتولدحيث،الاختزاليالانقسامتسمىلعملية

عددنصم!علىمحتوية،أعلاهالموضحةتلكمثل،ناضحةجنسية

البيوضتحتويوعليه.الأحرىالجسمخلايافىنجدهاالتيالصبعيات

صبغجا.23علىالإسمارفىوالنطهاف

صبغيا46علىتحتويمخصبةبيضةتشجبالبيضةالنطفةتتحدعندما

زوجا،23فيالصبغياتهذهوتترتب.الأخرىالحس!اخلايامتل

.الابم!الآخروالصبعيالأمم!زوجكلصغييأحدويأتي

ئهيف-حبم9!ع

كا**(ألىول!اض

ور*ظفؤلم؟لملم
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الحيواناتفىأما.المذكرةالنباتاتفياللقاححبوب

ويحتويع.البيوالجنسيةالخلايافتسمىالمؤنثةوالنباتات

32فيمرتبة،الجسديةخلاياهفيصبغيا46علىالإنسان

زوجا(،)93صبغيا78علىالكلبيحتويبينمازوجا،

وذبابة(،أزواج01)صبغيا02علىالشاميةوالذرة

يكثرالتي-ميلانوجستردروسوفيلاالمسماةالفاكهة

4)صبغيات8على-الوراثةأبحاثفياستخدأمها

.(أزواج

كلوتكون.للوراثةالأساسيةالوحداتهيوالمورثات

يوجدجداطوي!طجز!ئوهوأ،ندجزئمنجزءامورثة

الصبغي.داخل

منمعينعددوالنباتاتالحيواناتأنواعمننوعولكل

عددالعلماءيقدر،المثالسبيلفعلىصبغياتها.فيالمورثات

05لأ...بنيتراوحبماالإنسانفىالمورثات

ذبابةفيالمورثاتعددويبا.مختلفةمورثة001و...و

مجموعةوتسمى.مورثة06).00حواليالفاكهة

المجين.حيكائنأيصبغياتفىالمورثات

نوعين:إلىالتكاثرينقسموالتكاثر.الجنسيةالخلايا

التكاتروينطوي.الجنسىوالتكاثراللاجنسيالتكاثر

النسلصبغياتفيهوتكونواحد،أبعلىاللاجنسي

المسماةالدودةتتكاثرفعندما.الأبلصبغياتمطابقة

إلىحسمهاينقسم،المثالسبيلعلىلاجنسيا،المستورقة

ث!ا،الذيلعلىوآخرالرأسعلىيشتملقطاع،قطاعين

جديداكائناويصبح،المفقودةالأجزاءقطاعكلينمي

.الأببالكائنوراثياشبيها

كليساهم،أبوينعلىعادةالجنسيالتكاثروينطوي

الجنسيالتكاثرويبدأالوليد.الكائنصبغياتبنصفمنهما

الجاميتات-تمسمىمتخصصمةجنسيةخلايابإنتاج

خلويانقسامبعملية-والبيوضاللقاحوحبوبالنطاف

جنسيةخلاياتنئكلنه،الاختزاليالانقساميسمى

ولذلك.الجسديةالخلاياصبغياتعددنصفعلىمحتوية

وبيوضنطافالإنسانفيالاختزاليالانقسامعنينتج

عدديبلغ،ال!ظبوفيصبغيا.23علىمنهاكليحتوي

صبغيا.93جنسيةخليةكلفيالصبغيات

البيضةباتحادللصبغياتالكاملالعددويستعاد

تحتوي،الإنسانوفى.الإخصابتسمىبعمليةوالنطفة

صبغيا46علىانحصبة،البيضةالمسماة،الناتجةالخلية

بيضةمنزوجكلصبغيىأحديأتيحيثزوجا(،)23

البيضةتبدأالإخصابوبعد.الرجلنطفةمنوالآخرالأم

انقسامبعمليةلها،نسئمطابقةوإنتاج،الانقسامفى

،جديدةخلاياتنئكنه،الخيطيالانقساميسمىخلوي

صبغياتلعددمساوالصهعبغياتمنعددعلىمحتوية

الانقساممنكلعنالمعلوماتمنولمزيد.الأمالخلية

)انقسامالخليةانظر:الخيطيوالانقسامالاختزالي

(.الخلية

الإنسانفيالجن!يتحدد.الجنسوتحديدالصبغيات

وتحتوي3.والصبغيات*الصبغياتتسمىبصبغيات

علىالنطفةتحتويبينما،*الصبغىعلىعادةالبيضة

بينالإخصابحدوثحالةوفي3.الصبغيأو!لاالصبغي

)3!هم(،ذكرأالجنينيكون3للصبغيحاملةونطفةبيضة

بيضةبينالإخصابحدوثحالةفي)**(أنثىويكون

النطافمنعدداالذكورويختج*.للصكمبغىحاملةونطفة

،3الصبغيذاتالنطافلعددمساويا*الصبغيذات

للعددتقريبامساوللإناثالكلىالعددأننجدولذلك

للذكور.ال!طي

!5

5!*رثلا

**
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ثةالورانماطأ

المورثاتمعظمتوجد.والمتنحيةالسائدةالمورثات

منزوجفيالمورثاتمنزو!كلويوجدأزوا!.فى

زوجمنمورثةكلتكونبحيث،المتماثلةالصبغيات

الوراثيةالسماتبعضوتتحدد.صبغيكلفىالمورثات

الكيميائيفالمركب.المورثاتمنواحدبزوج

،الناسبعضلدىالمذاقلاذعالفينيلثيوكارباميد

منواحدزوجعنذلكوينتج،أخرينلدىالمذاقوعديم

والتى،الأخرىالسماتمنالعديدولكن.المورثات

إنتاجهافييدخ!!،المورثاتالمتعددةالسماتتسمى

مئاتأوعشراتتساهمحيث،المورثاتأزواجمنعدد

والوزنالطولمثللمسماتتوارثفيالمورثاتأزواجمن

والذكاء.

الناتجةالتأثيراتفيزوجكلمورثتاتختلفوقد

المورثةنفسمنالختلفةالأشكالوتسمىعنهما.

حيث،متنحيةوبعضهاسائدةالاليلاتوبعضالأليلات.

مما،المقابلالمتنحيالأليلتأثيراتالسائدالأليليحجب

لايعبربينما،التوارثفيعنهيعبرالسائدالأليلأنيعني

الأليلعنالناتجةالسمةتظهرولا.المتنحيالأليلعن

لتلكمتنحيينأليلينيمتلكالذيالفردفيإلاالمتنحي

الذيالأليلأنمندلأوضح،المثالسبيلفعلى.السمة

بالحرفله)يرمزالبازلاءنباتفيالبنفسجيةالأزهارينتج

له)يرمزالبيضاءالأزهارينتجالذيالأليلعلىسائدب(

أليلينتحملالتىالبازلاءنباتاتتنتجولذلكب(.بالحرف

للأزهارواحداأليلاأوب()بالبنفسجيةللأزهارسائدين

بنفسجية.أزهاراب(،)بالبيضاءللأزهارواخرالبنفسجية

أليلينتحملالتيالنباتاتعنإلاالبيضاءالأزهارتنتجولن

ب(.)بمتنحيين

التيالمورثاتتسمى.بالجنسالمرتبطةالمورثات

ا!لورثاتالصبغينفصفيبعضمنبعضهاقريبةتوجد

التالى.الجيلإلىمعاالانتقالإلىتميللأنها،المرتبطة

الجنسيةالصبغياتعلىالمحمولةالمورثاتوتسمى

2ء.منأكثرالإنسانوفي.بالجنسالمرتبطةالمورثات

تسببأنيمكنها*،الصبغيعلىمحمولةمورثة

بالصبغيالمرتبطةالمورثاتوتسمى،وراثيةاضطرابات

الحثلمنونوعالناعورية:الاضطراباتهذهومن.كم

وتحدث،متنحيةالاضطراباتهذهومعظم.العضلي

صبغي*يحملونالذكورلأنالذكور،فيعادة

علىأحدهمايحملصبغيينالإناثتحملبينماواحدا،

حينفي،اسممةيحددالذيالسائدالعاديالأليلالأقل

فيالاخرالصبغيعلىالضارةالمورثةلاتساهم

التحديد.

الم!انتقال

ويصيب.الصباغإنتاحالحىالكائنفيهالايستطيعوراثيةحالةالمهق

.والحيواناتالنباتاتأنواعمنوالعديدالإنسانالمهتى

حاملأب

في!%تج11ا

حاملحامل
عادي

ينتجالذيوالأليل.الأليلاتالمورثةنفسمنالختلفةالأشكالتسمى

ونتيجة.متنحأليلوهوالمهق،أليلتأثيراتويحج!سائد،الصباغ

السمة.لتلكأليلينيرثونالذينالأفرادسوىالمهقلايصيبلدلك

وأليل)ع(واحداعادياأليلاالأبوينمنكليحملأعلاهالخططوفي

منالمهقأليليرثودالدينأولئكالمهقيصيبولا)م(.واحدامهق

الصغار.إلىالأليليسقلودقدولكنهم،فقطالأبوينأحد

الوراثيالتنوعمصادر

فيكثيرابعض،عنبعضهانوع،أيكائناتتختلف

تشبهقدفأنتسماتها.فيوبالتالي،الوراثيتركيبها

لأنكمنهما،لأيمطابقةنسخةسمتولكنك،أبويك

.الأممنالاخروالنصفالأبمنمورثاتكنصفورثت

منبالرغممثلا،دراستكزملاءبالضبطتشبهلاوأنت

العلماءويطلق.البشريالجنحرإلىتنتمونجميعاأنكم

التنوعالنوعنفمي!أعضاءبينالاختلافأوجهعلى

للتنوعالرئيسيينالمصدرينالجزءهذاويناقش.الوراتى

والتوليفالطفرةوهماالواحد،النوعأعفماءبيننراهالذي

الوراثةأي-الجزءهذايلىالذيالجزءويصف.الوراثي

وبعض،الأنواعتتغيركيف-الطبيعيوالانتخاب

الزمن.مع،الأنواعداخلالمجموعات



ثةلوراا62

خلايافىوتركيبهأندكميةفىدأئ!اتغير.الطفرة

وبالتالي،الجينيالتعبيرفىتغيراتإلىيؤديقد،حيكائن

.السمات

الجنسيةالخلايافيالطفراتتحدثقد.الطفراتأنواع

أندعلىتؤثرمثلا،الإنتاشيةفالطفرة.الجمخلاياأو

نسله.إلىالحيالكائنمنتمررولذلكالجاميتاتفى

الإنسانوفي.الجسمخلايافيالجسديةالطفرةوتحدث

الجاميتات،علىالجسديةالطفراتتؤثرلاوالحيوانات

تمررولكنها،التاليةالأجيالإلىالتغيراتتنتقللاولذلك

المتطهفرة.الأصليةالخليةعنالناتجةالخلاياإلى

بعضففي.الصبغياتعلىالطفراتمنالكثيروتؤثر

جداكثيراالحيالكائنفيالصبغياتعدديكونالحالات

متلازمةالمسماةالمرضيةبالحالةفالمصابونجدا.قليلاأو

منإضافيةنسخةيحملون،المثالسبيلعلى،داون

32عددهاالبالغالصبغياتأزواجأحدوهو1،2الصبغي

تركيبفىشذوذهناكيكونالأحيانبعضوفىزوجا.

الإزفاءتسمىطفرةتحدث،المثالسبيلفعلى.معينصبغي

الناتجةالقطعإحدىوتلتصق،الصبغياتأحدتحفتتعندما

آخر.بصبغيالتفتتعن

المكونةالوحداتإحدىعلىالطفراتبعضوتؤثر

أنواععدةوهناك.الوحداتمنمجموعةأوأ،ندلجزئ

سبيلفعلى.الجينيةالطفراتأوالنقطيةالطفراتلهذه

الوحداتمنواحدازوجاالأنواعهذهأحديغير،المثال

فيالمحمولةالتعليماتتغيرإلىبذلكمؤديا،الكيميائية

.أندمنالجزءذلك

الأخطاءعنالطفراتبعضتنتج.الطفراتأسباب

الانقسامأثناءأندمننسختكونعندتحدثالتي

حدوثفيالمطفراتتسمىعواملوتتسبب.الخلوي

الكيميائياتبعضالمطفراتوتشمل.الطفراتبعض

.ال!شعاعمنمتنوعةوأشكال

تظهرالحيةالكائناتتتزاو!عندماالوراثى.التوليف

هدهوتحدثصغارها.علىالس!ابمنجديدةتوليفات

علىللمورثاتالمستقلالترتب-أطرلقعنالتوأجفات

أضعابر.ا2الختلفةالصبغيات

التيالطريقةإلىالمستقلالترتبيضير.المستقلالتردب

جنسيةخليةانقسامعندومورثاتهاالصبغياتبهاتتوزع

الناضجةغيرالجنسيةفالخلية.النطافأوالبيوضلتكوين

الصبغيينأحديأتيحيث،صبغيكلمنزوجعلىتحتوي

اللاختزاليالانقعسامأثناءوفي.الاممنوال!حرالأبمن

بيضةكلولستقبل،الصبغياتأزواجمنزوجكلينفصل

الصبغياتولأن.زوجكلمنواحداصعبغيانطفةأو

تستقبلنطفةأوبيضةكلفإنعشوائيةبطريقةتنفصل

وتنئكن.الأبمنوبعضهاالأممنالصبغياتبعض

توليفاتالطريقةبهذهوالمورثاتالصبغياتخلطإعادة

النسل.فيالسماتمنجديدة

مزدوجين.صبغيينبينالمورثاتتبادلهواللعابر.

عشوائية،بطريقةتورثصبغيكلعلىالمحمولةفالمورثات

.الأخرىالصبغياتفىالمحمولةالمورثاتعنوباستقلال

عادةتورثالصبغينفص!فيالمتجاورةالمورثاتولكن

فيالارتباطالشديدةالمورثاتتبقى،أخرىوبعبارةمعا.

النسل.فيأيضامرتبطةالأمأوالأبصبغياتأحد

دفعةالمرتبطةالمورثاتتورثلاالأحيانبعضوفي

انقسامفقبلالتعابر.الوصلسببهذاوينشأ.واحدة

وأالنطافلتكوينمباشسرةالناضجةغيرالجنسيةالخلايا

أثناءوفي.جنبإلىجنئازوجك!!صبغيايتقابلأجيوضأ

الصبغياتأحدفيالمورثاتمنمجموعاتتتبادلالتعابر

الاخرالصبغيفيالمورثاتمنمجموعاتمعمواقعها

النطافتحملأنأحيانايحدثلذلكونتيجة.معهالمزدوج

المرتبطة.المورثاتمنمختلفةتوليفاتالختلفةالبيوضأو

الطبيعيوالانتخابالوراثة

الجديدةالوراثيةللمادةاشئيسيةالمصادرأحدالطفرة

الواحدالنوعأفرادمجموعة-معينةعشيرةأومعينفوع

جديدةتوليفاتالوراثىالتوليفويوفر.معينةمنطقةفي

إلىمعا،هذانأ!راثىاالتنوعمصدراويعمل.الطفراتمن

الزمن،مرعلى،الطبيعىالانتخابتسمىعمليةجانب

والعشائر.للأنواعالوراثيالتركيبتغيرإلىيؤديمما

إلىتؤديالتيالطفراتمعظم.الطبيعىالانتخاب

وتوليفاتالطفراتبعضول!ش،ضارةالسماتتغير

البقاءعلىقدرةأكثرالحيةالكائناتبعضتجعلالطفرات

قدرةأكثرالكائناتفهذه.معينةبيئةفيوالتكاثروالتزاوج

التىبالكائناتمقارنةالبقاءعلىقادرنسلإنتاجعلى

الكائناتصغارويرث.الخاصالوراثيالتنوعينقصها

التيالإيجابيةبالخصائصالخاصةالمورثاتملاءمةالأكثر

والتزاوجالبقاءعلىقدرتهاتحسينمنآلاءهام!ضت

التالي.الجيلإلىالمورثاتهذهتمررثمومنوالتكاثر،

تكتمسبعديدةأجيالمدىعلىالعمليةهذهوبتكرار

المورثاتالعشيرةأوالنوعأعضاءمنوأحصبرأكبرأعداد

الطبيعيالانتخابعمليةتغيرالطريقةوبهذه.الإيجابية

الزمن.بمرور،الكائناتسماتوبالتالي،الوراثيالتركيب

عادةالطيعيالانتخابطريقعنالتطورويحدث

.البشريالكائنحياةخلالملحوظاي!ضنولاببطء،

لتغيرا!شجابةمعيننوعفيسريعتغيريحدثقدولكن

.المبيداتواستخدامالتلوثمثل،البيئةفيرئيسي
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منلنوعحدثماالسريعالوراثيالتغيرأمثلةومن

القرنخلالالمتحدةالمملكةفيالفلفليةالعثةيسمىالعثات

الأشناتعلىعادةتستقرالعثاتفهذهعشر.التاسع

وخلالالأشجار.جذوععلىتنموالتي،اللونالفاتحة

تقريباالفلفليةالعثاتكلكانتعشرالتاسعالقرنأوائل

اللونأكسبتهاطفرةتحملقليلةأعدادوكانت،اللونفاتحة

المصانعأحرقتعشرالتاسعالقرنأوأ!مطوفيالأسود.

فيالسخامتراكمإلىأدىمما،الفحممنكبيرةكمية

الأشناتموتإلىبدورهأدىوالذي،الريفيةالمناطق

الطوركانتلذلكونتيجةالأشمجار.جذوعوالحموداد

اللونالداكنةالأشسجارعلىاللونالفاتحةالعثاتترى

السوداءالعثاتترىتكنلمولكنهاوتأكلها.،بسهولة

تعيشأنمنهاكبيرةأعداداستطاعتولذلكجيدا،

فيالعثاتمعظمأصبحتعاماخمسينوخلالوتتكاثر.

القوانينإجازةوبعد.اللونسوداءالتلوثالشديدةالمناطق

العشرينالقرنمنتصففيالهوائىبالتلوثالخاصة

بدأتعندمااللونفاتحةالأشجارجذوعأصبحت

العثاتعددازدادوبالتالىجديد،منعليهاتنموالأشنات

.اللونالفاتحة

علىيطلق.الأليلاتوتكررالجينيةالمستودعات

الجيني.المستودعاسممعينةعشيرةأفرادكلمورثات

الأليل.تكررماعشيرةفيمعينأليلوجودمعدلويسمى

التنوعلأنمهمجينيمستودعأيفيالتنوعومستوى

البيئية.التغيراتمعالتلاؤممنالعشيرةيمكنالوراثى

منيمكنهاوراثيامتغيراتحملحشراتمنالمكونةفالعشيرة

أكثرتكون،المثالسبيلعلىبيئتها،فيجديدمبيدمقاومة

المتغير،ذلكانتخابمعدلوسيرتفعالبقاء.علىقدرة

الاخر،الجانبوفي.الجينيالمستودعفيتكررهويزداد

هذالاتحملالتيالحشرأتمنالمكونةالعشيرةستموت

الوراثي.المتغير

الوراثي،الانتخاببجانب،عديدةأخرىعواملوتؤثر

هذهومن.الجينيالمستودعفيمعينةأليلاتتكررعلى

الوراثي.والانجرافالمورثاتسريانالعوامل

إلىعشيرةمنالمورثاتانتقالهو.المورثاتسريان

تدخلوتتناسلالمنفصلةالعشائرتتقاربفعندما.أخرى

كلإلىمورثاتمنجديدةتوليفاتأوجديدةمورثات

لكلالجينىيصئالمستودعأنذلكعنوينتجعثميرة

العشائرمستودعاتمنمورثاتعلىمحتوياعشيرة

علىالشمائرأليلاتتكرريتغيرقدالطريقةوبهذه.الأخرى

الزمن.مر

احتمالاتإلىالمصطلحهذايشير.الورانيالانجراف

إلىجيلمنماعشيرةفىالأليلاتتكررنقصانأوأزدياد

المستودعمنعينةفقطتمثلجيلكلفمورثاتآخر.

تكرريتفاوتلذلكونتيجة.يسبقهالذيللجيلالجيغي

حدوددأخلعشوائياالأفرادمنجيللكلالأليلات

هذهلمثليكونوقد.السابقللجيلالجينيالمستودع

،الكبيرةالعشائرفيجيلكلعلىطفيفتأثيرالتغيرات

العشائرفيرئيسيةوراثيةتغيراتإلىتؤديقدولكنها

.وجيزةفترةفيالصغيرة

التنوععلىالمؤثرةالعواملعنالمعلوماتمنولمزيد

البشريةالأجناسانظر:،البشريةالعشيرةفيالوراثي

وتتغير(.البشريةالعشائرتتطور)كيف

الوراثيةالاضطرابات

مثلعوأملعنوالاضطراباتالأمراضمنتنئالعديد

فيالاضطرابأوالمرضسببولكنوالبكتيريا.الفيروسات

قدالحيالكائنأنبمعنى-وراثيايكونقدمعينةحالات

المورثاتولأن.الأبوينمنأكثرأوواحدةشاذةمورثةورث

فإنالبروتيناتبإنتاجالخاصةالكيميائيةالتعليماتتحمل

ووظائفها.البروتيناتإنتاجعلىتؤثرقدالمعيبةالمورثات

يحملون،المثالسبيلعلىبالناعورية()المصابونفالمنعورون

إنتاجعلىقادرينغيريجعلهممما،معيبةمورثةولادتهممنذ

يعانيولذلك.الدمتجلطعمليةفيفائقةأهميةذيبروتين

جرح،حدوثعندطويلةلفترةالنزفاستمرأرمنالمنعورون

.الدمتجلطعمليةبطءبسبب

.الصبغياتامتدادعلىدقيقنظامفىالمورثاتوتترتب

لتحديدالجينىالتخريطتسمىعمليةالباحثونويستخدم

وقدعليها.والتعرف،الصبغياتعلىالمورثاتمواقع

المسؤولةالمورثاتتعيينعلىالعلماءالعمليةهذهساعدت

سبيلعلى،هنتنجتونفمرض.الوراثيةالحالاتبعضعن

تسببه،الهضميالجهازيصيبحاداضطرابوهو،المثال

الرالغ.الصبغيعلىشاذةمورثة

المفاصلوالتهابالسكريمثل،الأمراضمنوالعديد

ذاتأنهايعتقدولذلك،العائلاتبعضفيشمائعة،الرثياني

،الأمراضبهذهللإصابةالنزوعالناسويرث.وراثيأساس

البيئيةالعواملتؤديوقدنفسها.الأمراضلايرثونولكنهم

للإصابةالوراثيبالنزوعفالمصابونحدوثها.فيدورا

الإصابةاحتماليزيدونقد،المثالسبيلعلى،بالسكري

التمارين.أداءوعدمالأكلفيبالإفراطبالمرض

الاضطراباتبعضلعلاجوسائلالعلماءطوروقد

بحقنعلاجهايمكن،المثالسبيلعلىفالناعورية.الوراثية

بالحالة.المصابينينقصالذيالتجلطعامل

علاجفرصبالمورثاتالعلاجتسمىتقنيةتهيئوقد

وينطوي.الأخرىالأمراضوبعضالوراثيةالاضطرابات
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الوراثيةالاضطرابات

الأمراضبعضأن،بالمورثاتمعر!تهماازديادلمضلء،العلطاكتشف!قدوعلاحها.الوراثيةالاضطراباتمنعددأعراضالجدولهدايوضح

ألرهايمر.مرصيسمىدماغىاضطرا!وعن،الثديسرطادحالاتسصع!مسؤولة،المثالسبيلعلى،المعيبةفالمورتات.وراثىاساسدات

لعلاجاكا----لأعراضا-لاسما

تحريبىعلاح"عصويعلاح،الأدويةالمحاطإلتاجدىذشدلسمبوالكبدوالس!صياسالرئةتلروالكيسيالتليص-لأ

شفاءلا؟،لمورتات

شفاءلا،عصويعلاح،الأدويةاللعضلاتمتزايدضسورالعضلىدشينحتل+

المفقودالتحلصاعاملحقنميهمتحكمكيروحارجيداحلىنزثعوريةالى

علاجلادىخاصة،الذهميةوالقدرةالعضلاتفىالتح!-افقدالىهشجتودمرص+

العمر.منتصرو

.الأعراضظهورلمعحاصغدائىنظامالعقليالتحلفالكيتونيةالفنيليةالميلة!7

للعلاحقابل،الحراحة،الأدويةا،الإشعاعالطفولةفىأعيناسرطادالشبكيةأرومةورم-

ممكراتداركهعدعادة

شفاءلاالأعراص؟لتحفيفأدويةالعصبىوالج!رالأعضاءتلور،الدمويةالحلطات،الدملقرالمنحليةالحليةمرضيى

شماءوا،علاجلاالطفولةفيحاددماغيتلصساحص-تايمرض-؟-

اضموعةىسقالىلا!ا!ع

للمرضالمسببةالمورثةعلىالتعرفعلىبالمورثاتالعلاج

المورثة.تلكمنطبيعيةبنسخةالمريضومد،الوراثي

آخر،حيكائنأوآخرفردمنالطبيعيةالمورثاتوتؤخذ

الخلاياتعادثم،الجسمخارجالمريضخلايافىوتدخل

.بالمورثاتالعلاجانظر:.المريضجسمإلىالمغيرة

فييرغبونالذينالأزواجعلىاختباراتإجراءويمكن

يحملونكانواإذاماعلىللتعرفالأبناء،علىالحصول

الاختباراتهذهوتجرى.الخطورةشديدةمعينةمورثات

الوراثية،الاششارةتسمىعمليةمنجزءابوصفهاعادة

علىالتعرفمنالأزواجالعمليةهذهتمكنحيث

وراثية،بأمراضمصابينأبناءعلىحصولهماحتمالات

حالاتهم.معللتعاملطرقإيجادعلىتساعدهمكما

الوراثية.الاستشارةانظر:

والبيئةالوراثة

ولكن،معينةسمةاكتساباحتمالعادةالمورثةتوفر

تلكبينالتفاعلعلىجزئيايعتمدأصلسمةالفعليالاكتساب

فقد.البيئةعلىأيضايعتمدكما،الأخرىوالمورثاتالمورثة

وراثينزوع،المثالسبيلعلى،معينشعخصلدىيكون

علىيعتمدللشخصالحقيقيالوزنولكن،السمنةنحو

ونوعه.،يتناولهالذيالغذاءكميةمثلبيئيةعوامل

النمطمالسمةالمستبطنالوراثيالتركيبويسمى

.الظاهريالنمطللسمةالحقيقيوالظهور،الجينى

إلىللإشارةأحياناالظاهريالنمطمصمطلحويستخدم

التركيبإلىللإشارةالجينيوالنمطللفرد،الكلىالمظهر

للفرد.الكلىالوراثى

العلاقةحولبعيدأمدمنذالعل!اء!تالجدلويدور

الشخصمظهرتحديدفيودورها،والبيئةالوراثةبين

بعبارةعادةالجدلهذاإلىويشار.وسلوكهالبدنى

كلاستمبتت.أحشاميةاالذرةلماتاتليرؤيتهايمكناليئيةالتأثيرات

مورثاتع!تحتويفهيوبالتالي،متماتلةبذورم!الاتاتهذه

تربةدىنمتاليميرعلىالتيالباتاتول!ش.متماثلةوراتية()وحدات

.التامللنمواللارمةالمغدياتبعصينقصها
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مقابلالوراثةعادةبذلكويعنون،التطبعمقابلالطبع

البيئة.

الظاهريالنمطعلىوالبيئةالوراثةمنكلتأثيرولفهم

نفستحملالتيالمتطابقةالتوائمعادةالباحثونيدرس

التوأمينأنالدراساتهذهأوضحتوقد.الجينىالنمط

يكتسبانمختلفتينبيئتينفييربياناللذينالمتطابقين

معا.يربياناللذينبالتوأمينمقارنة،مختلفةخصائص

والبيئةالوراثةمنكلاأنإلىالعلماءخلصلذلكونتيجة

النهائيالظاهريالنمطتشكيلفيمهمادورايؤديان

للفرد.

وكذلك،والبيئةالوراثةعلىأيضاالذكاءويعتمد

عقليةبمقدراتيولدفردفكل.الأخرىالعقليةالسمات

المستقبل.فيذكاؤهمميبلغهالذيالمدىتحددمعينة

الذينفالأطفال.البيئةعلىالمقدرأتهذهتطورويتوقف

فييفشلونقد،المثالسبيلعلىالحاد،التغذيةسوءيعانون

الطبيعية.مقدراتهمتنمية

الوراثيةالمعلوماتانسياب

إنتاجتعليماتالمورثاتتحمل.والبروتيناتا!لورثات

منمكونة،معقدةكبيرةجزجاتوهي،البروتينات

عشرونويوجد.الأمينيةالأحماضتسمىأصغروحدات

وترتبط.البروتيناتفيعادةالأمينيةالأحماضمننوعا

لتكوينالأمينيةالأحماضهذهمنمتنوعةتوليفات

مكونةتلتف،الببتيداتعديداتتسمىطويلةسلاسل

الأبعاد.ثلاثيةمعقدةأشكالأ

وأواحدةببتيدعديدسلسلةمنالبروتيناتوتتكون

بينالطولفيكثيراالسلاسلهذهوتتفاوتأكثر.

إلىالأمينيةالأحماضمنقليلعددمنمكونةسلاسل

وهى.الأمينيةالأحماضآلافمنمكونةسلاسل

الأمينية.الأحماضانتظامطريقةفيأيضاتختلف

انتظاموطريقة،الببتيداتعديداتسلاسلطولويحدد

معظموفي.ووظيفتهالبروتينشكل،الأمينيةأحماضها

،واحدةببتيدعديدسلسلةواحدةمورثةتكونالأحوال

شكلوبالتاليفيها،الأمينيةالأحماضعددوتحدد

ووظيفته.البروتين

وتوجد،والحيوانيةالنباتيةللحياةضروريةوالبروتينات

تسرعالإنزيماتالمسماةفالبروتيناتالخلايا.كلفى

الجسمفيوانعدامها،للحياةالضروريةالكيميائيةالعمليات

البيوكيميائيةالتفاعلاتحدوثإلىحتماسيؤديكان

الحى.الكائنحياةاستمراراستحالةوبالتاليشديد،ببطء

وحرقالهضممأثناءالطعامتكسيرالتفاعلاتهذهوتشمل

الطاقة.أجلمنوالشحومالكربوهيدراتيةالمواد

الكراتتمثلملتويا.سلمايشبهأندأنيظههرأ.ندلجزئنموذج

اقترحوقدأ.ندتكونالتىالكيميائيةللوحداتالختلفةالأنواعالملونة

عامفيواطسونوجيمسكريكفرانسيسالأحياءعالماالنمودجهدا

.أم539

بنائيةكتلاالأخرىالبروتيناتمنالعديدوتعمل

وأنواع-مختلفةوأشكالأحجامذاتوالخلاياللخلايا.

علىاعتمادا-البروتيناتمنمختلفةوترتيباتوأعداد

تتكونالجلدمنوجزءوالأظافرفالشعر.الجسمفيأماكنها

منالأحمرالدملونويأتيالقراتين.يسمىمتينبروتينمن

وظيفته)اليحمور(،الهموجلوبينيسمىأحمربروتين

الجسم.أجزاءجميعإلىالرئتينمنالأكسجينحمل
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شريطكلويرتبط.تشريص!اوخصي!شسا!ئبالانشقاقأندجز!

!سرعلىمحتويةحديدةأ"د"دجزيئاتمكوناحديدةبأشرطة

الأديمير،إلى"أ"الحوالين،إلى"ج"الثيإت،إلى"ث"ترمز.المعلومات

المستوسنن.إلى"س"

يسميانبروتيبنمنكبيرحدإلىالعضلاتوتتكون

والأكتين.الميوسين

الحية،الكائناتكلمورثاتتتكونأ.ندتركيب

عادةإليهيشارالذيأ،ندمن،الفيروساتبعضباستثناء

الشعكلرفئمعلسليجزيئوهو.الوراثيةالمادةباسم

.النوويداتتسمىأصغركيميائيةو!اتمنمكون

منقوعالريبوزيسمىسكرمنمكونأندفيوالنوويد

الأكسجينمنمكونةكيميائيةومجموعة،الأكسجين

علىيحتويومركب،الفوسفاتتسمىوالفوسفور

تحتويأندنوويداتوكل.القاعدةيسمىالنيتروجين

أنواعفيتتفاوتولكنها،والفوسفاتالسكرنفسعلى

)ج(والجوانين)أ(الأدينينهيقواعدأربعوهناكالقواعد.

.()سوالسيتوسين()ثوالثيمين

الاخرحولمنهماكليلتفسلسلتينمنأنديتكون

الحلزونيسمى،الملتويالسلميشبهشكلامكودتين

المرتبطةوالفوسفاتاتالسكراتمنجانباهيتكون،المزدوج

منزوجمندرجةكلتتكونبينما،النوويداتفي

القواعد.

خاصةبطريقةأندقواعدتزدوج.القواعدأزواج

مناثنانوهناك.القواعدأزواجتسمىتوليفاتلتكوين

!أعلىأدبنفكل.س-جوث-أهماالأزواجهذه

علىجوانينوكلالآخر،الخيطعلىثيمينيقابلهالخيطين

بقيةأماالاخر.الخيطعلىسعيتوسينيقابلهالخيطينأحد

يقولالخاصالازدواجهذأوبسببجدا.فنادرةالتوليفات

الاخر،يكملمنهماكلاإنأندخيطيعنالعلماء

تسلسلهاالخيطينأحدعلىالقواعدتسلسليحددحيث

الاخر.الخيطعلى

001منأكثرعلىالإنسانفىأندجزئويحتوي

سم5.2منأكثرطولهويبلغالقواعد،أزواجمنمليون

إلالايرىولذلكجدأ،رفيعأندولكن.التفافهفكعند

حيث،الإلكترونيةالمجاهرتسمىخاصةمجاهربمساعدة

يساوي)الأنجسترومفقطأنجستروم02الجزئسمكيبلغ

ملم(.،......أ

إلىحينمنجسمكخلايامعظمتنقسم.التناسخ

الجلدخلاياتبدأ،المثالسبيلعلى،بقطعأصبتفإذااخر.

جلدبتكوينالجرحلرتقالانقسامفيبالجرحالمحيطة

محتويةالانقسامعنالناتجةالجديدةالخلاياوتكونجديد.

القديمة.بالخلاياالخاصأندنفسعلى

أنددالمطابقةالنسخبهاتنتجالتىالعمليةوتسمى

الدقيقالتناسخوهذا.التناسخالخلويالانقسامأثناء

الوراثية،للمادةالأساسيةالخواصأحدأ،ندد

معبعضهاورأثيا،الجديدةالخلاياتتشابهلنوبدونها

الوراثي،تركيبكوسيتغير،الأمالخلايامعأوبعض،

خلاياانقساممعباستمرار،البدنيةخصائصكوبالتالي

جسمك.

إنتاجمنالخليةأندلخيطيالتكامليةالطبيعةوتمكن

منقط!عتنشطرالخليةانقسامفقبلى.لهالمطابقةالن!خ

أزواجبينفاصلةطوليا،الاصليينأندجزئخيطي

لسلميحدثأنيمكنماالعمليةهذهوتشبهالقواعد.

وبعد.درجاتهتنقسمبحيث،منتصفهعبرطولياينشطر

يشبهاناللذينأ،ندخيطىمنكليلتقطالانشطار،

وتزدوج.الخليةنواةمنحرةنوويداتمنشطرسلمنصفي

سكراتمنبهايرتبطبما،الحرةالنوويداتقواعد

أندخيطىعلىالمماثلةالقواعدمعوفوسفاتات،

معوالثيمينالثيمين،معالأدينينيزدوجحيث،الأصلى

معوالسيتوسينالسعيتوةن،معوالجوانين،الأدينين

منهمالكلأ،نددسلمانينتج،الطريقةوبهذهالجوانين.

الأصلى.أندقواعدتسلسللفعم!ويحملان،خيطان

الجديدتينالخليتينمنكليحصلالخليةتنقسموعندما

.أندمنمتشابهةجزيئاتعلى

أندفىالقواعدتسلسليمثل.البروتيناتتنتجكيف

توجهالتىهيالشفرةوهذه.الحيللكائنالوراثيةالشفرة

عديدلتكوينمغاالأمينيةالأحماضوضعكيفيةإلىالخلية

معين.ببتيد
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قواعد،ثلاثمنمكونةمجموعةكلوتشكل

رامزةكلوتختص.الرامزةتسمىوحدة،معينبترتيب

أندفىالروامزتسلسلويحدد،معينأمينيبحمض

البروتينيوالنابخ-البروتينفيالأمينيةالأحماضتسلسل

.المتكون

قواعدمن،الثلاثياتتسمى،رامزة46تكوينويمكن

ولذلك،46وليس02الفعليالعددولكن.الأربعةأند

الأمينية.الأحماضلمعظموأحدةرامزةمنأكثرنجد

الأحماضنفسالثلاثيةالروامزتحدد،ذلكإلىوبالإضافة

،الدراساتتناولتهاالتيالحيةالكائناتكلفىالأمينية

تكادالوراثيةالشفرةفإنولذلك.قليلةباستثناءاتوذلك

كونية.تكون

الخليةبهاتنتجالتىالعمليةأي،الجينيالتعبيرويحدث

بطريقفن،المورثاتفيالمحمولةالتعليماتحسبالبروتين

الترجمة.2-والانتساخ-أهما

أنددكيميائيصنوبفعلتحدثعملية.الانتساخ

نوويحمضوهو(،الريبيالنووي)الحمضأنريسمى

أنرفيالسكرولكن،نوويداتمنويتكونأ،نرمثل

ويحتوي،الأكسجينمنقوصالرلمجوزعنعوضاريبوز

ومثلالثيمين.عنعوضخا)ي(يوراسيلالقاعدةعلىأنر

الأدينين.معقاعديااليوراسيليزدوجالثيمين

لأحدأنرنسخةالخليةتكونألانتعساخأثناءوفي

الملتويأندسلممنجزءوينحل.مورثةفيأندخيوط

قالبوظيفةالسلمنصفيأحديؤديحيثوينشطر،

الحرةالنوويداتقواعدوتزدو!أ.نرقواعدلاصطفاف

سأيسالقواعدتزدوجحيث،المعرضةأندقواعدمع

جثثأجالقواعدمع،المثالسبيلعلىأ،نرفيأج

أ!ريسمىأنرمنخيطويتكونأ.ندفيس.

الزرقاء.أندلطبعةمكملةنسخةوهو،الرسول

الرلممولأنرنسخةتنسلخالانتساخعمليةوباستمرار

إلىالمورثةبروتينصنعتعليماتوتحملأ،ندقالبعن

تسمىتركيباتوهي،الخليةفيالبروتينإنتاجمصانع

يسمىالخليةمنجزءفي،النواةخارجتقع،الريبوسومات

الأحماضتوجيهدورالرسولأنرويؤدي.السيتوبلازم

سلسلةمكونا،المورثةبهتأمرالذيالنظامحعسبالأمينية

المطلوبة.البروتين

تقرأالجينىالتعبيرمنالمرحلةهذهفي.الترجمة

وتربط،الرسولأنرفيالمكتوبةالشفرةالريبوسومات

أنرروامزتمليهالذيالنظامحسبالأمينيةالأحماض

الناقلأنريسمىأنرمنأخرنوعويؤدي.الرسول

الأحماضيحملحيث،الترجمةعمليةفيأساسيادورا

.الأخرىالسيتوبلازمأجزاءمنالريبوسوماتإلىالأمينية

قصوىأهميةذويموق!نالناقلأنرجزئويحمل

مقابلةعلىالموقعينأحديحتويحيث،الترجمةفي

فيالقواعدوتتكامل.نوويداتثلاثةمنتتكون،رامزة

التيتلكمعالناقلأنرروامزمقابلاتمنكلنوويدات

قاعدياتزدوجأنتستطيعولذلك،الرسولأنررأمزةفي

أنرجزئطرفيأحدعندالمهمالاخرالموقعو!عمعها.

عندخاصأمينيبحمضالناقلأنريرتبطحيث،الناقل

الذيالناقلأنريرتبط،المثالسبيلفعلى.الموقعهذأ

،أسجالرسولأنربرامزةسجيالرامزةمقابلةيحملى

ويرتبط.الألانينالمسمىالامينيللحمضيشفرالذي

الألانينإيصالبذلكويمكنهبالألانين،الناقلأنرطرف

.الريبولممومإلى

عبر،الأخرىتلوواحدةالروامز،الرسولأنرويحرك

الشفراتتحليلمركزإلىالرامزةوصولوبعد.الريبوسوم

بالحمضالناقلأنرجزيئاتأحديأتيالريبوسومفي

بإضافةالببتيد،عديدينموالطريقةوبهذه.المطلوبالاميني

نهايةإلىالريبوسوميصلحتى،مرةكلفيأمينيحمض

الرامزةتشيرحيث،الرسولأنرفىالمضمنةالرسالة

وتطلب،اكتملتقداسحلسلةأنإلىالرسالةفيالأخيرة

.الإنتاجإيقافالريبوسوممن

سلسلةتطلق،الإيقافرامزةالريبوسوميقرأأنوبعد

عندئذالريبوسومويستطيع،التكوينالمكتملةالببتيدعديد

تتكونالتيالبروتيناتمعظموفىآخر.ببتيدعديدإنتاج

المسلاسلتصنعواحدةببتيدعديدسلسلةمنأكثرمن

البروتين.لتكونذلكبعدترتبطثمانفرأد،على

الوراثةدراسةتاريخ

الفيلسوفاقترح.الوراثةعنالأولىالأفكار

الميلاد،قبلالثالثالقرنفىعاشالذيأرسطو،الإغريقي

حيث،الوراثةمجالفىالمعروفةالنظرياتأقدمإحدى

هذهكانتوقد.الدمعبرتورثالسماتأنإلىأشار

.عامألفمنلأكثرمقبولةظلتولكنهاخاطئةالنظرية

عنصحيحةنظريةإلىالتوصلمنالعلماءشمكنولم

وقدوظائفها.وتحديدالجنسيةالخلاياأكتشافبعدإلاالوراثة

عشر.السابعالقرنأواخرفيوالنطافالبيوضاكتشفت

نأيعتقدونالأحياءعلماءمنالعديدكانالوقتذلكوفي

ولكنهالحجمصغيرجنينعلىتحتويالنطفةأوالبيضة

.المرأةرحمداخلبالتدريجحجمهويزداد،التكوينمكتمل

كاسبارالألمانيالعالمأثبتعشر،الثامنالقرنأواخروفى

منذالتكوينمكتمللايكونالجنينأنوولففريدريتش

البيضةوأن،مخصبةبيضةمنينموالجنينأنوأوضح.بداشه

.بالتساويتكوينهفييساهمانوالنطفة
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تجريبينشاط

الوراثةدراسة

العواملتأثيرسحت،الحيللكائن-الملحوظةالحصائصأي-الظاهريالنمطتحديدفيوالوراثةالبيئةسك!!دوردراسةإلىالنشاطهدايهدف

جديد.نباتإلىالنمووتستطجع،الوراتيالتركيبنفسلهاالمطاطسلفسم!تحموالتى)البراعم(فاليونالسطاط!.لباتممو!ىالمحتلفةالبيئية

الخصائص.علىالميئيةالعوام!!تأتيركيفيةترىأديمكمك،الحرارةودرحةوالماءالضوءمملالبيئيةالظرو!وتعيير،المطاطسعيونوبرراعة

المطلوبةالمواد

طسطا

سكي!ت

الأكوا!أوالشمعيةالأوراقمنعدد

البلا!متيكية.

ماء،رمل،تأصيصترلة

ضرورةترىأخرىموادأيأونحاتيغداء

استعمالها.

اتلخطوا

ك!ياتتكودبحيثالبطاطساقطع-

متساوية.عيركلحولالمطاطسر

الأكوا!أوالشمعيةالأوراقاملأ

التأصيصترلةخليطل!فسالبلاستيكية

بصورةالمطاطس)يحمووالماءوالرمل

القليل،الرملذاتالتربةفيأفضل

،61ليرتتراوححرارةدرجاتوعد

2،م(.وأ

تمإلعيودحيثالمطاطصقطعاررع

وفرلأحد.ساشرةالترلةسطحشوق

علىتساعدالتىالمقوماتكلأحيونا

والماء.الكافيالضوءمتلحيدا،نموها

الحاكمتكونسو!العينهده

المعيارتكونسوفأي-لتحربتك

العيود.بقيةبهتقاردالذي

.العيونلمقيةتعطهيهاالتيالماءكميةلصروالعيودإحدىأعط.مظلممكانفيمتلأالعيودأحدصعمحتلفا.ظرفاالمحيودم!عينلكلسر-

وفيماالممو.علىالباردالحوتأثيرلترىثلاحةداحلالعيولىإحدىصع.التشةعلبةفىالواردةالتوحيهاتححس!نباتياغداءاأحرىعيساأعط

يأتعرفأديمكنكبحيثكو!كلعلم.الإم!صانبقدرمتساويةالميئيةالعواملبقيةتجعلألىحاولعينلكلتعيرهالديالطرفعدا

رموماالسجلاتتضيموبم!صك.ناتكللممولسحلواحتمظنموها،كيميةلترىأساليعلعدةالعيونراتكو!.لكلمحتلروأ!واملا

.نباتلك!ط

النتائج

ىداختلا!اتهاكه!!حمعتها.التيالمادةأمالئحللعدةمرورلعد

!متأثيراأكترأعواملاأحديبدوهلاسماتات؟ابهاممتالتىالطريقة

انتركي!ذاتالباتاتت!ضسصهلالمبات؟نموتحديد!يالعوام!!بقية

نأيمكنكالتيالعلاقةما؟الملحوظةالخصائصرنفسالمتسالهالوراثى

؟الطاهريوالممطالوراثىالنمط؟!تربطألهاتستشج

النشاطملى

عواملفيتفكر.الإنسانفىالظاهر!بوالسمطا!راتىاأصمطاديتف!ص

ألىتعتقدهلالإنساد.ليئةسحرءالاعتمارهاوالمأوىالعداء!تل

نمطكبنفسلشأتقدكنتإدامميحتلفانكاناوسلوككمظهصك

!متماولتهعمامحتلفاعداؤكوكانآحر،لوعم!منهرلفيا!راثيا

بيئتك؟منحزءاتشكلأنهاتعتقدالتىالأحرىالعواملماعداء؟
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وعالمالنبيلاقترحعشر،التاسعالقرنأوائلوخلال

التيالسماتأنلاماركدوشيفالييهالفرنسيالأحياء

النسل.إلىتمررأنيمكنالحيالكائنحياةأثناءت!صتعسب

السماتأنالمتأخرةالوراثيةالاكتشافاتوأوضحت

لاخر.جيلمنتنتقللاالمكتسبة

مقبولةصحتها،عدممنبالرغمالن!ية،هذهوكانت

اقترحالذي،داروينتشارلزالبريطانيالأحياءعالملدى

الأنواعأصلكتابهفيالطبيعيالانتخابنظرية

أجزاءمنجزءكلأن،داروينأعتقدفقدأم(.)985

إلىالدممجرىعبرتتحركدقيقةجسيماتينتجالجسم

تسيطرالتيهىالجسيماتهذهوأن،النطافأوالبيوض

فرانسيسالبريطانيالعالميقبلولم.الوراثيةاسمماتعلى

أجرىحيث،الفكرةهذه،داروينأخابنوهو،جالتون

ماليرىبيضاء،أرانبإلىسوداءأرانبمندمنقلعملية

ولكنسوداء.أرانبممتنجبالبيضاءالأرانبكانتإذا

أيضا.بيضاءصغاراأنجبتالبيضاءالأرانب

أجرىعشرالتاسعالقرنأواسطخلال.مندلقانونا

سلسلةمندلجريجورالأحياءوعالمالنمساويالراهب

ديرهحديقةفيدرسحيث،الوراثةعلىالتجاربمن

!ذهنتابوقادت.أجطاطسانباتفيالوراثيةالسمات

الوراثة،عنصحيحةنظريةأولصياغةإلىمندلالتجارب

يتكون.للوراثةمندلقانونيسميامبدأينمنتكونت

من،الانعزالقانونيسمىوالذي،الأولمندلقانون

الان)تسمىمنفصلةوحداتتحددأهيأجزاءثلاثة

فيالوحداتهذهتوجد2-الوراثيةالخصائص(المورثات

انقسامأثناءزوجكلمورثتا)تنفصل(تنعزل3-أزواج

واحدةمورثةبيضةأونطفةكلوتستقبل،الجنسيةالخلايا

زوخ.كلمن

وينصالحر.التوزيعقانونالثانيمندلقانونويسمى

يتصرفالمورثاتأزواجمنزوجكلأنعلىالقانونهذأ

يورثولذلك،الجنعسيةالخلاياإنتاجأثناءالآخرعنبمعزل

الوراثةعلماءويعرف.الأخرىالأزواجعنبمعزلزو!كل

توجدالتيالمورثاتعلىإلاينطبقلاالحرالتوزيعأنالان

متباعدةمسافاتعلىتوجدالتيأو،مختلفةصبغياتفي

قريبةتوجدالتيأو،المرتبطةالمورثاتأما.الصبغينفسفي

معا.فتورث،الصبغىنفسفىبعضمنبعضها

عامفيعملهعنتقريرامندلنشر.الوراثةعلمميلاد

مأ009عامحتىمجهولأالتقريرهذاوظل.ام866

،حدةعلىكل،أوروبييننباتعلماءثلاثةأعادعندما

هؤلاءأجرىفقد.الوراثةحولتجاربهمأثناءأكتشافه

كارلوالألماني،فريسدوهوجوالهولنديوهم-العلماء

علىتجارب-تشيرماكفونإيريخوالنمعساويكونز،

الوراثةعلىمندلتجارب

الحمساويالنماتوعالمالراهبدرسعشرالتاسعالقردأواسطفي

أدناهالأشكالوتوضحالبارلاء.نباتفيالسماتمندلجريجور

.البذرةلودعلىمندللتجاربالرئيسيةالحطوات

نقىأحضر

الأولالجيل

نقيأصفر

لدورذاتملالةالسارلاء،نباتم!نقيت!!بسلالتنتجارلهمسدللدأ

هاتينبينتلقيحاوأحرىخضراء.بدورذاتوأحريصفراء

واستتح.اللونصفراءالماتجةالهجيسةالمدوركلوكانت،السلالتين

3.سائدسمةالأصفرالبذورلودأندلكمن

هحيرأصفر

الثانيالحيل

هحيرأصمر

وحصراءصفراءبذوراالصفراءالبذورمننمتالتيال!باتاتأنتحت

التيالوراثةأنماطبفضل،مندلتمكنوقدتقريبا.أ:3شسبة

صياعةم!المماتلة،التجار!منوغيرها،التجربةهذهفياكتشفها

الوراثة.عىصحيحةنظريةأول

مانفسإلى،حدةعلىكلوتوصلوا،،النباتاتاستيلاد

نتائج.منمندلإليهتوصل

فخلال.الهامةالوراثيةالاكتشافاتمنعددذلكوتلا

العلماءمنمجموعةاكتشفت،العشرينالقرنأوائل

هنتتوماسبقيادة،لحميتينيويوركفىكولومبيابجامعة

درسوقد.المهمةالوراثيةالمبادئمنعددا،مورجان

بريدجزكالفنمنتألفتالتي،ومجموعتهمورجان

لونمثلسماتتوارث،ستيرتفانتوألفردمولروهيرمان

نأوبينوا،الفاكهةذبابةفىالأجنحةوشكلالعيون

خريطةأولوصمموا،الصبغياتفيتوجدالمورثات

الجنسية،الصبغياتعبرالمورثاتانتقالوأوضحوا،وراثية

عالمةأوضحتأم،319عابموفيالتعابر.واكتشفوا
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علىينطهويالتعالرأنحلنتوكمابارباراالأمري!صيةالأحياءا

.الصبغياتلمادةعضو!بتبادل

محطالمورثاتكيمياءأصبحت.المورثاتكيمياء

أوائ!بحلولر.أم049عامممذكثيرةأبحاثاهتمام

نأأثبتواقدأمحلماءا!صانأ!شريناالقرنخمسينيات

لتوجيهالخليةفيأعيميائيةاالتفاعلاتفيتتحكمالمورثات

أندأنوحددوا،تيناتانبرومنوغيرهاالإنزيماتإنتاخ

الوراثية.المادةهو

جيمسالأمري!ياهما،عالماناقترح،أم539عاموفي

الحتركيبنموذحا،كريكفرالسيعهروالبريطانيواطسون

وكان.المزدوجالح!زونأي-أندأ-أصحملمياالكيميائي

الأوأ!اضحوأرحيث،ا!راثةامحالفيتحولنقطةنموذجهم

يتمامئأندأنالعالمانلينفقدأ.ندتناصيخكيفيةمرة

لناءأ!باست!صماسلم!توبناء،منتصفهعندطوأجابالانشطار

تنئالصفرةاأنأيضااحالماناواقترحألمنشطر.االسعلمنصفي

عاموفيالسلما.امتدادعلىالقواعدتسلسلفيتغييرعن

ميسلسونماثيوالأمريكياناا!راثةاأوضئكالماأم،589

أضياأ!ريقةايتناسئبنفمه!أندألىتجريبياستالوفران!صلين

وكريك.واطسونمنكلأوضعحها

أجفورنياكامعهدفيعلماءسج!!،م6191عاموفي

تعرص،العاملفمم!فير.الرسوأ!أندراكتشافهماأطتقنية

وزملاؤهنيرنبرجمارشالالأمريكياالحيويةال!جمياءعال!

أطشفرةالأولىاال!صلمةع!للصعحةالوطيالمعهدشي

كانتأم679عاموبحلول.يييأي-الورالية

حلت.قد!ملهابأالشفرة

منالعديدامعتحدمت.الوراثيةالهندسةعصر

!عبعينياتمندالوراثةمجالفيأحريتاكتيالدرالممات

أندتقنيةأوأ!راثيةاأ!ند!عةاتسمىتقنيةالعشرينأغرنا

لإنتاحالحيال!صائنمورثاتتغيرتقنيةهيو،المولف

المولف.أندتسمىجزيئات

إنزيماتأولاالعلماءيستخدمالحولىأندلإنتاجو

وأنباتمنأصبغياأندلقطعالحصرإنزيماتتسمى

بربطالموأع!أددمنجزيئايصنعونث!اقطع،إلىحيوان

تسمىحاصةأندبجزيئاتكيميائياأغطعاهذه

الخلاياإلىتدخلأنتستطيعجزيئاتوهي،ا!لتجهات

خليةفيالمولفأندأحلماءايزرعذلكوبعد.وتتنا!مني

يستطيرالخلاياهذهتتكاثروعندما.خميرةحليةاوبحتيرية

التيالمتشابهةالخا،يامنضخمعددعرالحصولالعلماء

الخلايامجموعةوتسمى.المولفأندعلىتحتوي

النسيلة.راثياوالمتشابهة

أندلامشخدامأحريتالتيالتجاربكشفتقدر

أندولتقنيةووظيفتها.المورثاتتركيبعنأعثيراالمولف

،أم829عامففي.مهمةطبيةتطيقاتأيضاالمرأف

علاجفيالمستخدموراثيا،المهندسالإنسوليتأصبح

الإدارةتقرهأندعقاقيرمنعقارأول،الس!صيمرضى

.الناسعلىلاستخدامه،والأدويةللأغذيةالأمري!صةا

الذي،البشريالنموهورمونمنهاأخرىعقاقيروتبعته

حاداانخفاضايعانونالذينالأطفالعلاجفييستخدم

النسيجي،البلزمينمولدومنشطالنموبممعدأ!في

الجلطاتبتفتيتالقلبيةأضوباتاعلاجفيالمستخدم

انتشارإيقاففيالمستخدم،الإنترفرونر،أولمويةا

.الأخرىحليةمنالفيروسات

المولفأندأضقنيةالأحرىاالمهمةالطبيةالتصبيقاتاومن

،أم199عاموأوائلأم069عامففي.بالجيناتالعلاج

بالجيناتأحلاجاللصحةطنيأءاالمعهدفيباحثوناستخدم

مورثاتلديهمافتاتينعالجواحيث،مرةالأولالمرضىعلى

إلىالمورثاتأدتحيثالأدينوزين،أميننازعةلإنزيممعيبة

حادبفععفالفتابنإصابةإلىبدورهأدى،الإنزيمفينقصر

أنحقلمحورافيروساالباحثوناستخدموقد.المماعةجهازفي

أعتات!ت.اإلىالأدينوزينأم!تنازعةمورثةمنطبيعجةنسخة

عافيته،المخاعةجهازاستعادالعلاجمنقليلةأشهرولعد

تناولإلىالفتاتانواضطرت،أخرىمرةعادتأسةالحاوأحش

باحثوا!عتخدم،أم399عاموفي.دوريإضافيعلاج

بالتليفمريضعلىمرةالأولالعلاجللصحةأ!طنياالمعهد

لكتافةالخاطرتراك!اعنهينتجوراثياضطرا!وكحو،أحجسيا

المريف.حياةيهددها،اشئةعلى

ح!انت،العشرينالقرنتسعينجاتمنتصفلولحلو

التيالمورثاتعلىتعرفتقدالورالةعلماءمنفرق

،الخطيرةالوراثيةالاضطرالاتمنعددضتتحورا

الوحشيالتصلبال!ضطراباتهذهومنواستنسلتها.

.هنتنجتونومرضالعضليدش!تحثلوأ!مموريا

يجرونفالباحثون.زراعيةتطبيقاتأيضاأندولتقنية

بعضلتحسينالوراثيةأ!حدسةاتقنياتبا!عتخدامتحارب

علىالنباتاتمقدرةذلكفيبما،المحاصيلخصاثص

أصدرت،ام499عاموفي.وال!فاتالأصراض!امقاومة

مننوعلبيعترخيصاالأدويةارللأغذيةالأمري!صةاالإدارة

.مميزةخصاثصذيوراثيا،المهندسالطماط!ا

القرنثمانينياتأواخرفي.البشريالمجينمشروع

الدولمنوعددالمتحدةالولاياتفيعلماءدشنأمحشرينا

وراثيةخريطةأضصميمأجشري،االمج!تمشروعالأخرى

للمجينالمكونةالمورثاتأي-البشريةالورثاتلمجمل

00.001و.000/05بينماعددهاالبالغ،البشري

التسلسلتحديدأيضاالمشروعأهدافومن.مورتة

أزواجمنبلا!!3البالكددهاالقواعدالأزواجالقاعدي
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ويأمل.البشريةالخليةفيأندجزيئاتكلفيالقواعد

التعرففيالبشريةالخريطةتساعدهمأنالوراثةعلماء

أنهمويعتقدون.بالأمراضالمرتبطةالمورثاتمنالمزيدعلى

والتعرف،المورثاتهذهمواقعتحديدفيأسرعواكلما

لعلاجاستراتيجياتتصميمعلىمقدرتهمتزدادعليها،

فرنسيونعلماءأعلن،أم399عاموفى.الأمراض

.البشريللمجينتقريبيةخريطةتصميمفينجاحهم

المو!وعةفيمحلةذاتمقالات

تراجم

حريحور،مدلأوحوستفايسماد،ويلزجورح،ليدل

هتتوماس،مورحالىإلسيروزالسد،فرانكلينلوثر،بيربالك

حوزيفهرمانمولر،،كهـ.فراسهحيس،كريكفراس!يسالسيرجالتود،

ديويجيمسواطسود،دوشيفالييه،لاماركتشارلر،داروين

هيوموريسولكر،ترو!يمليمسكو،هوجو،!ريسدو

الوراثيةالأسس

الصبعيالأميىالحمضالطبيعيالانتحاب

المورتةاسووياالحمضالإلريم

لارتقاءواالنشوءلخليةالبروتينا

ثيا!رااأضعيرا

صلةذاتأخرىمقالات

الألوانعمىالوزندىالتحكماجمتريةاالأحناس

الولادةعيوبالحينيالتحريطعلم،الاجتماعيالأحياء

القزمالت!صاثرعلم،الجزيئيةلأحياءا

مرضقوشر،المشريالتكاثرالتكوليةالاستشارة

الناعوريةالفاكهةذلاولالاستيلاد

السميلةالذكاءءلإشعاا

لنمواالسلوكلأ!هقا

الهجيرالصلعأددالنوويالحمضبصمة

الوراثيةالهسدسةالطفلالميئة

علم،ثةلوراااشيصيملالعاسلالتأ

التوائمولادةبالمورثاتالعلاخعلم،النسلتحين

الموضوعصرعنا

-5

والمورثاتالمبغيات

والمورتاتالصبغياتتركيب-أ

والتكاثرالحنسيةالحلايابالحسوتحديدالصبغيات!

الوراثةنماطأ

لالحسالمرتبطةالمورتات!والمتححيةالسائدةالمورتات-أ

الوراثىالتنوعمصادر

الورافطاضوليفابالطمرة-أ

الطيعىوالانتخابالوراثة

الطميعيلالتحا!ا-أ

الأليلاتوت!صرالحييةالمستودعاتب

الوراثيةالاضطرابات

والبيئةالوراثة

الوراثيةالمعلوماتانسياب-7

والبروتيناتالمورثات-أ

لىأدتركيبب-

الوراثةدراسةتاريخ-8

البروتيماتتنتحكيف!-

؟الرامزةما؟الوراثيةأصتمفرةاما-أ

بشرية؟حليةكلفيالصبعياتعددكم-2

التيالاضطراباتتحدثلمادابالجس!؟المرتبطةالمورثاتما-3

الرحالبين،عامةبصفةلالجسى،المرتمطةالمورثاتفيهاتتسبب

فقط؟

التركيب؟فيأنرعنأنديحتلصكيف4

البثري؟المجينمشروعما-5

؟الظاهريوالنمطالوراثيالنمطبنالفرقما-6

؟أددلخيص!!التكامليةالطبيعةأهميةما-7

؟بالمورثاتالعلاجماالوراتية؟الهندسةما-8

التعابر؟يحدثكيم!-9

الجسدية؟الطمرةماالإنتشاية؟الطفرةما1،

الحيى؟المستودعتركيبعلىالمورثاتسرياديؤثركي!-أأ

للوراثة،العلميةالدرالممةهوالورأثةعلم.كلالوراتلأ،

جيلمنالحيةال!شائناتخصائصإمرارعمليةدراسةأي

ووظيفتهاالمورثاتتركيبالوراثةعلماءيدرسآخر.إلى

للوراثة،الأسا!يةالوحداتهيوالمورثات.انتقالهاوطريقة

خلايامنخليةفكل.الحيةالكائناتكلخلايافيوتوجد

بينيتراوحماعلىتحتوي،المثالسبيلعلى،الإنسانجسم

التيهيالمورثاتوهذه.مورثة00.001و.000.05

الشعرأوالعينلونمثلوممماتهبمللجسمالكليأجناءاتحدد

الجلد.أو

رئيسيةمجالاتثلاثةإلىالوراثةعلمت!سيمويمكن

علم3-ألانتقاليالوراثةعلم2-الجزجيالوراثةعلم-أ

.العشائريالوراثة

المورثاتتركيبيتناول.الجزيئيالوراثةعلم

داخلالمورثاتوتوجدبها.المرتبطةال!جميائيةوالعمليات

الصبغياتتسمىخيطيةتركيباتفيالخلية

النووي)الحمضأندمنتتكونوهي)الكروموزومات(.

تعليماتمعظمهاوتحمل(،الأكسجينمنقوصالريبي

فيمهمةوالبروتينات.البروتيناتلإنتاجمشفرةكيميائية

وتتحكموالمشبدالها.الجسميةالأنسجةترميمعمليات

ال!جميائيةالتفاعلاتكلفيالإنزيماتتسمىبروتينات

تركيبويحدد.الحيةالكائناتأجسامداخلتحدثالتي

البروتيننوع-أندفيالمضمنةالتعليماتأي-المورثة

فيه.يتكونالذيوالوقت،يتكونالذي

مثلعملياتالجزجيالوراثةعلماختصاصيوويدرس

بهماتضاعفالتيالعمليةهووالتناسخ.الطفرةوالتناشخ
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قب!!أندتناسخيحدثحيثأ،ندجزيئاتالخلايا

الكيميائيةالتعليماتفيمستديمتغيرأطهفرةوا.الخليةانقسام

أممائناسماتالمورثاتطفراتتغيروقد.للمورثةالمشفرة

التالية.الأحيالاإلىتنتقلوقدحدما،إلىالحي

الوراثةعلميسمىالجزجيالوراثةعلممنفرعويركز

فيالختصونيحاولحيث،المورثاتتنظيمعلىالنمائي

التيالتنظميميةأ!ملياتاتحديدالوراثةعلممنأغرعاهذا

فينشطةوغيرالخلايابعضشىنشطةالمورثاتبعضتجعل

تنتح،المثالممبيلعلى،البنكرياسففي.أخرىخلايا

هدهفينشطةمورثةلوجودنسبةالإنسولينالخلايابعض

الاخرىالجسماخلايافيلشطةغيرالمورثةوهذهالخلايا.

فيها.وجودهامنبالرغم

تطورإلىالجزيئيالوراثةامجالفيأضقدماقادوقد

التي(،المورثاتتركيبتغيير)تقنياتالورانيةالهندسة

إنتاجتحس!!بغرض!المورثاتأخغييرالعلماءامعتخدمها

استخداماتأيضاالوراثيةوأطهندسة.والماشيةالمحاصيل

الهندسةانو:.والصناعةالطهبفيومهمةعديدة

الوراثية.

درامعةإلىالانتقاليالمدخ!!هو.الانتقاليالوراثةعلم

أ!راثةاانماطالانتقاليالوراثةعلماحتصاصيويحلل.الوراثة

والراهبالنباتعال!اممتشفهااالتيالقوان!تبتطبيق

،أم866عامفيونشرها،مندلجريجورالنمساوي

الوراثةعلماحتصاصيوويدرس.القوانينهذهوبالتومئفي

أنماطاختلاشاتبمتابعةالمورثاتالتقالكيفيةالانتقاكط

.الأجيالعبرمعينةلسمةالوراثة

مواقعالانتقاليالوراثةعلماختصاصيويحددو

فيانتظامهاكيفيةويصفون،الصمبغياتعلىالمورثات

ساعدوقد.الجينيالتخريطتسمىبعملية،الصبغيات

خاصة.بمورثاتمعينةسماترلطفيعملهما

عمليةتطبيقاتالانتقاليالوراثةعلماولاكتشافات

وراثياضطرابعنمسؤولةمورثةفاحضشاف.متعددة

الأفرادعلىالتعرففييساعد،المثال!سبي!!على،معين

أسة.لالحاللإصابةالمعرضين

أضياالعملياتعلىيركز.العشائريالوراثةعلم

عبرماعشيرةفيللمورثاتالنسبيالت!صرتغييرإلىتؤدي

التيالواحدالنو!أفرادمجموعةهيوالعشيرة.الزمن

معينة.منطقةفيتعيش

كيفيةعادةالعشائريالوراثةعلماختصاصيويدرس

الانتخابمثل،الأخرىالتطوروعملياتالطهفراتتداخل

هذهتأثيرفهمويحاولونبعض،معبعضها،الطبيعي

ويعتقدما.عشيرةفيمعينةمورثاتتكررعلىالتداخلات

التطورعملياتفهماأنالعشائريالوراثةعلماختصاصيو

علىالحياةتنوعأسبابتفسيرفييساعدالوراثيوالانتقال

البشر.بنيبينوالتنوع-الأرضا

بها.الصلةذاتوالمقالات،الوراثة:أيضاانظر

وراجامبانهرعلىيقعوراجامباسد.ور،ورا!جا!

وبإمكانه،أم37ارتفاعهويبيئأجا.بأستراسيدنيغرب

اكتملوقدالماء.منمكعبمتر2لأ.57لأ...ت!شين

معظمسيدنيمدينةتتلقىومنهأم069عامفيالسدبناء

الماء.منحاجاتها

.الوراقحامدابنانظر:.حاهدابن،الوراق

)صاعةالأندلسفيالإسلاميةالحفمارةانظر:.الوراقة

(.ال!ضص

واقعةبإنجلترا،ميرسيسايدشي،محلىح!صمامنطهقةورال

نسمة.322)001الس!ظنعدد.أ!راوحزيرةشبهشي

ومن،ميرسينوالشرقيالشماليئالجانبمنويحدها

شرقيفيالصناعاتوتتركز.دينهرالغرليالحنوبيالجانب

الواسعة.بتسهيلاتهميناؤهايشتهرالتيبيركنهيدحوا!المنطقة

كيربى،وممتأنكماغربيها.فيمهمامصدراالزراعةتعدر

منطقةفيالبحرعلىتطلسكنيةبلداتووالاسيوهويليك،

المصطافين.منالحثيرالبلداتهذهوتجذب.ورال

أ!رائحةرمزوهو،الإطلاقع!ىالأزهاراأجمدأحدا!رذ

البنفسجيتشملألوانعدةوأطورد.والجمالإش!جةا

منالوردمزارعوتحم!شولم.والأبيضالأصفرواوالأحمر

أعون.اخزاميةأصنافايزرعونولكنهماللونأزرقوردإنتاج

تعطيالشايوردوهجينالشايوردمث!!الوردوبعض

الوردرائحةلهالاخروبعضه،الفاكهةأو،الشايرائحة

أصلويعود.ضعيفةرائحةلهاأخرىأصنافاأنكما،العطرة

وأدخلفقط،الأرضيةالكرةشمالأ!اقعةااشاطقإلىالورد

مثلالبريأ!ردوا.أ!المامنالأخرىالمناطة!إلىبعدفيما

بكلويوجدفرديةأزهارلهالحلوالبريالوردأوالسياخورد

شوكية.كبيرةشجيراتوت!ضنفقصأبتلاتخمسمنها

رغمالصيفمنتصففيغالباالقديمالحداءشردريزهر

وردومعظمالنمو.موسمخلالمرةمرأكثريزهربعضهاأن

رائحةوذاتالفنجانتشبهأوحرويةأرهارلهالقديمالحدائق

الورديبالأحمرمروراالأبيضلينألوانهاوتتراوح.زكية

السواد،إلىالمائلوالقرمزيالأحمرإلىالشاحب

نوعا.كبيرةشجيراتشكلشيتنمووهي.والأرجواني

الجالي!سفصيلةأننجدالقديمالحدائقوردبينومن

عشرالسادسالقرنإلىزراعتهاتعودحيت،زراعةأقدمها



الوردمنالشائعالسوعوهذا.نحاتكلفىقليلةأزهارلهالشايورد

.السلامورديشمل

باستثناءالأخرىوالأنواعبكثير.ذلكقبلوربماالميلادي

وردأحضروربما.الجاليكسالوردمننشأتالصينيالورد

الحزازيوالورد.الرومانبوساطةأوروباغربإلىالألباس

وذعقديوهو.الكرنبوردأوسنتيفولياالنوعأشمكالأحد

)الجزءوالكأسالزهريةالسيقانعلىالمظهرحزازيةنموات

السبلات(.يشملوهوالزهرةيحميالذيالخارجي

أزهارها:وألوانالشائعةالورودأعمنافبعضتوضحالتاليةالقائمة

ميلزديوتشارلز،ورديأحمرألبا،مميليستيال.القديمالحدائهقورد

ومدام،ورديأحمر)محنتعوليا(لاتوروفانق،قرمزي)حاليكا(

.ورديأحمروهو(لصيني)ابلمقوأولد،أليضوهو)دمسق(رديها

ورديأحمروهو،ومبروك،قرمزيوهوألكسندر،.الهجينالشاي

حاسي،لرتقاليوهوجوي،وجاممتأصفر،وهو،والحرية،ناعم

برتقاليوهوهاركنس،آن.فلوربينداس.ناعمأصمروهووالسلام

وهوفيسونوايفيلين،ورديأحمروهولاليدرأوفو!ميتىمصفر،

أبيض.وهوليرحوايس،قرمزي

أصمر،وهوشاورروحولدلى،قرمزيوهوبيدابلين.المتسلقالورد

حمراء.حافتهكريميوهووهاندل

وهوحورانفيلوفرانكوس،كريميأبيضوهوباربيرالبيركرامبلرز.

أبيض.وهو(المورس)وردوم!يجول،سالمونيورديأحمر

،ورديأحمروهو!مبريكوسشانس.الشجيريالحديثالورد

ورديأحمروهووسكابروراأصفر،وهوالدهبيةوالأجنحة

وبمفسجى.

أح!ر،وهوآسردأصفر،وهوشايرصنأوبت.القزميالورد

برتقالي.أحمروهووأستاريما
37دلورا

منقليلمعحيدأوينموعناقيدفىأزهارايحملالفلوريبنداورد

له.التابعالموجيوصفتوضحوالصورة.العناية

لأنهاخاصةبصفةمهمةالصينيالوردومجموعة

صفةونقلت،الصينفينشأوردوهيالإزهار.دائمة

التيالغريبةالأصنافإلىالتهجينبوساطةمنهالإزهار

العمليةهذهمننتجوقد.مزهرةنباتاتذلكقبلكانت

إنتاجإلىبالتاليأدتالتيوهيالبوربونفصيلةورد

.الشايوهجنالمستديمةالهجن

وهي.شيوعاالحدائقورودأكثرالهجينةالورود

فالشاي.مختلفينصنفينتهجينمننتجتأصناف

والهجينالإزهاردائمالهجينالشايمننتجمثلأالهجين

مننتجالأزهارالمتعددوهجينالإزهار.المستديمالقوي

وصنف.النرجسيوالهجينالهجينالشايبينالتهجين

منونتجالورد،أنوأعأحدثأحدوهوالأزهاركبير

الإزهار.المتعددمعالهجينالشايبينالتهجين

الكبيرالخضريالمجموعذووالوردالمتسلقوالورد

الاخروبعضها.وسياجاتتكعيباتعلىيشذباأنيمكن

شديدةالشواطئيغطيأنويمكن،الأرضفوقيزحف

ولكنكبيرةأزهارلهاالمتسلقاتوبعضالانحدار.

وهي.الصغيرةالأزهارمنعناقيدلهاالحقيقيةالمتسلقات

الأزهارذواتوالمتسلقات،الاحتمالشديدةنباتات

تحملا.الأكثرعادةتكونالصغيرة

الشجيريالوردهيمهمةأخرىمجموعةوهناك

إلىارتفاعهاويصلالروجوز.وفصائل،المسكتشمل

عادةوتحملنباتياسياخاتستخدمأنويمكنمتر،81.
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متلالمتسلقاتهدهوتتشبت.طويلةسميقالىتمتازالملتسلقةالورود

.والدعاماتالأسوارلا)أعلاه(اللهبوردة

وأشكالهالنسرينالحلوالبريوالورد.الرائحةزكيةأزهارا

الرائحة.زكيةوأوراقهارقيقةطويلةالمزروعة

فىتتراوحأخرىشائعةمجموعةالقزميوالورد

منأقلأزهارهابعضوقو،سم4و.02بينارتفاعها

واحد.!شتيمتر

مختلففيالعالممنعديدةأجزاءفيالورديزرع

فىجيداينموولكنه،المناخيةوالظروفالتربةأنواع

منالأصنافآلافأنتجتوقد.المعتدلةالمناخيةفالظرر

الزراعة.طريقعنالورد

أكثرت!ضنالوردمنأصنافهناك.الشائعالورد

منالأصنافالافبينمنلاخرعاممنوتزرعشيوعا،

النباتزارعيلأنيختفيالاخروبعضها.الختلفةالورود

منه.أفضلأصنافاينتجون

منتماماالجديدةاللأصنافتزرعالورد.زراعةكيفية

نتيجةالمبيضفيالبذوروتتكون،البذرةطريقعنالورد

فىالمياسمإلىالأصنافأحدمناللقاححبوبلنقل

تطعيماذلكبعدالناميةالبادراتوتطعمآخر.صنف

البريالوردوهذا.منتخببريوردأصولعلىبرعميا

مثلجيدةصفاتالجديدالوردت!صسبكأصوليعرف

ينئبهذهالمشاتلبوساطةالمبيعوجمئالورد.القوة

الطريقة.

ويستخدمجداءبصأسلوبالعقلمنالوردوزراعة

فيالوردفيهيزرعالذيوالموقع.القزميللوردفقطتجاريا

مظهراوأقربهاالقدبمةالحدائقورودمححوعاتأكبرسجاليكاورود

.الريا!ورد

يعرضوأنالباردةالرياحمنيحمىأنيجبالحديقة

تربةوأفضل.اليومفيساعاتلبضعةالشمسلأشعة

ولكن.الخصبةالعميقةالطمويةالتربةهيالوردلزراعة

الرملية،الأراضيفيتنموأنيمكنالهجينةالورود

فيهايزرعالتيالتربةتكونأنويجب.الخشنةوالأراضي

فيجيداينمولاالوردإنحيثالصرفجيدةالورد

صناعي.تصريفإلىتحتاجوأحيانا.المبتلةالأراضي

بسمادالتربةخلطيجبقليلةبأسابيعالزراعةوقبل

ويجب.سم06حوالىوبعمق:3أبنسبةمتحللعضوي

حيث(المتحلل)غيرالحديثالبلديالسماداستخدامعدم

الورد.بجذورأضرارحدوثإلىيؤديقدإنه

الموقع.وعلىالوردنوععلىالزراعةموعدويعتمد

فييزرعأنيمكنالجوتقلباتيتحملالذيالوردوبعض

وبعد.الربيعفيالزراعةهوالسائدالموعدولكنالخريف

الجذوربجفافيس!حلاالمشتلمنالنباتاتإحضار

فإنها،ضرورةهناككانتوإذازراعتها.قبلالرياحبوساطة

وحفر.الرطوبةتحفظمشابهةمادةأيأوبأكياستغطى

بالنموتسفللجذوركافبقدرعميقةت!صنالزراعة

وتوضعسطحيا.الجذوروضععدمويراعىوالرأسيالأفقي

ومقاومةريهايسهلبحيثمنتظمةخطوطفيأضباتاتا

مأ،5عنالخطوطعرضيزيدلا،عامةوكقاعدة.الحشائ!ش

تحديدويعتمد.سموء457النباتاتلينالمسافةوتتراوح

ومشطزراعيةشوكةوتستخدمنموها.طبيعةعلىتماماالمسافة
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منوخاليةمفككةالتربةلحفظحادمعدنيبستانى

العميق.العزقتجنبيجبولكن،الحشائش

تكوينالربئلتشجيعنهايةفىالتقليمإجراءيجب

الأزهار.أفضلستحملالتيوهي،قويةجديدةسيقان

لكلالسمادمناليدكفملءحواليينثرالتقليموبعد

وتزالالورد.شجيرأتوحول،الخطوطعلىشجيرة

الصنفمنوليسالأصلتنئمنالتي)الأفرعالسرطانات

ولو.المزروعالوردنباتمحللمشحلفإنهاوإلا(،المنزرع

فلوأثرها،اقتفاءفيجبعليهاالتعرففيشكهناككان

الحالةهذهفيفإنها،التطعيممن!قةأسفلناشئةكانت

خروجهامنطقةمنبالقطعتماماوتزالسرطاناتتكون

الأصل.على

النباتاتفصائلوأكثرأكبرمنواحدةالورد.فصيلة

الأشجارمننوع00432حواليويوجد.أهميةالزهرية

وتضم.الورديةالفصيلةإلىتنتمىوالأعشابوالشجيرات

كالتفاحثماراتنتجالتيالنباتاتبعضالفصيلةهذه

والكرز.والبرقوقوالمشممقوالخوغوالتوتوالكمثرى

مثلالزينةنباتاتمنالعديدأيضاالورديةالفصيلةوتضم

ونباتات.البريوالزعرور،الجبلرمادوشجرةميدوممويت

.المفيدةالمنتجاتمنالعديدأيضاتعطيناالفصيلةهذه

الأخشابمنعديدةأنواععلىالحصوليمكنفمثلا

ضمنمنالأثاثبعضصناعةفيتستخدمالتيالفاخرة

الوردعطرالوردمنيستخرجوكذلك.الفصيلةهذهأفراد

الماءعملفيويستخدمالورد(.بتلاتمنمستخرج)زيت

وتستخدم.الوردماءالزهور،زيتانظر:والعطور.المعطر

عملفيأحيانا،هيبسوتسمىالوردنباتاتبعضثمار

.جبفيتامينغنيةوهي.الأخرىالأغذيةوبعضالمربى

بهازهرةوكل،عاديةأزهارلهاالوردفصيلةونباتات

منوالعديدفصموصخمسةبهوكأس،بتلاتخمس

تعطيالنباتاتوهذه.الكرأبلمنأكثرأووواحدالأسدية

البذرية.النباتاتمجموعةضمنتصنفولذلكبذورا،

ورقتانلهايتكونبالتطور()تبدأالبذورتمبتوعندما

والنباتاتالوردنباتويصنف.الفلقتينتسميانبذرشان

الفلقة.ثنائيةنباتاتفلقاتتحملالتيالأخرىالبذرية

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

المذوركاسياتالبريالزعرورالإسميريةالإكليلة

الكرزلزهرةاالبرقوق

الكمثرىالزهورزيتالبشملة

المشمم!السمرجلالتفاح

الكلابسرينالقوىعشبةالريالتفاح

العليقالعليقتوت

الفراولةالخوخ

الانبعاثية.النباتاتانظر:.أريحاورد

الورد.بمالغديونانظر:.البريالورد

ويحمل،الربيعفييزدهرعوينباتالجداروردة

حمرأءأو،برتقاليةأو،مزدوجةأوفرديةلأزهارعناقيد

هوالنباتلهذاالأصلىوالموطن.اللونبنفسجيةأو،داكنة

لتسلقهالاسمبهذاالنباتهذاوسمي.أوروباجنوبى

فيالجيرعلىالنباتهذاويكثروالصخور.الجدران

منكلفيالمعتدلةالمناطقفيينموكما،الجبليةالمرتفعات

الشمالية.وأمريكاأوروبا

الجدار،وردةمننوعاعشرالاثشمايقاربهناك

فيلتزهرالبذرةمنزراعتهاويمكن.مزروعةأنوأعوعدة

لتزهرالخريففىوزراعتهانقلها،يمكنكما،الثانيةالسنة

وردةلزراعةالملائمالجويكونوعادة.الربئالتالىفي

التصريف.الجيدةوالتربة،المشمسالطقسهوالجدار

.نبات،القلبعصبةالخبازى،انظر:.شارونوردة

شاعر.(م0581-0771)وليم،رورثورد

التيالغنائيةالقصائدمنمجموعةله،إنجليزيرومانسي

القصائدبعنوانكوليريدجتيلرصمويلمعبالاشتراكألفها

بدايةالقصائدهذهوتعدأم(.)897الغنائيةالقصصية

إنجلترا.فيالرومانسيةللحركة

صدرتالتيالغنائيةلقصائدهالثانيةالطبعةمقدمةوفى

اقترنتالشعرحولأفكاراوردزورثأوردم0081عام

يمكنالجادةالقصائدإنوقال.بالرومانسيةالوقتذلكمنذ

عاديةبلغةتكتبوأنالعاديةالحياةمواقفتصفأن

هذهمثلبأناعتقادهعنوأعربفعلا.الناسيستخدمها

وأوضئ.لطبيعتناالأوليةالقوانينتوضحأنيمكنالقصائد

منالمستمدةالعواطفعنالخياليالتعبيرهوالشعرأن

الفعلية.الشخصيةالتجارب

وصفمنقدمهلماالثناءوردزورثتلقىماوكثيرا

وربما،أوضحولكنه،للطبيعة

عقلأنذلك،فيمحقاكان

اهتمامهمحورهوالإنسان

روائعوتجسد.الرئيسي

بممايكلومنهاقصائده

الحاصد؟لوسيأغنيات

واستقلالإصرار؟الناسك

قيماالخياليخلقكيف

صورعرضمنروحية

وردزورثوليم.الطيعةوأصوات
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التى،كوكرماوثفيوردزورثولد.المبكرةحياته

،أم778عاموالدتهوتوفيتكمبريا.مقاطعةفيال!نتقع

علىالإنفاقأقرباؤهتولى.أم783عاموالدهتبعهاثم

السنةوهيم1787عامكمبردجبجامعةفالتحقتعليمه

إحدىوأثناء.المهمةقصائدهأولىفيهاكتبالتينفسها

التيأم097عاملفرنسابزيارةقامالصيفيةالعطلات

الفرنسية.الثورةبسبب،الاضطراباتمندوامةفىكانت

وصارفرنساإلىعادام197كمبردجفىتخرجهوبعد

عامفيإنجلتراإلىعادثم،الفرنسيةالتورةأنصارمن

منمحافظاأصبحأنهإلا،شبابهفيتحررهورغم.أم297

عامللبلاطشاعراواختيرا.والسياسيةالدينيةالناحيتين

.أم843

تقريباأم597عامفيبكوليريدجوردزورثالتقى

.أم897عامالغنائيةالقصميةالقصائدمجموعةوظهرت

و!صتوردزورثتأليفمنالمجموعةقصائدمعظموكانت

تنترن.ديركنيسةالشهيرةقصيدتهفيها

عامهتشنسونماريوردزورثتزوج.ا!لتأحرةا!لرحلة

كان6018عاموبحلول.اطفالخمسةوأنجباأم،208

الأدبفيالقصائدأشهرمنواحدةأكملقدوردزورث

امتدحالقصيدةهذهفىالحلود.إيحاءاتوهىالإنجليزى

الاعت!ادعلىالأفرادوحث،الأولىالطفولةوردزورث

قصيدتههيالأولىوردزورثرائعةولعل.حدسهمعلى

شاعرعقلكلوا!لقدمة:وهيالذاتيةسيرتهعالجتالتي

وفىقصير.بوقتوفاتهبعدم0185عامنشرتوقد

بينللمزجرائعانموذجألنانجدالقصيدةهذهفقراتأجمل

منالأكبرالشقوردزورثكتبوقد.والفخامةالبساطة

أعمالعدةكتبأنهغيرأم708عامقبلالمتميزشعره

وتناقم!أم(.81)4الرحلةخاصةلاحقةفتراتفىمهمة

الديني.والإيمان،والتربية،الفضيلةالطويلةالقصيدةهذه

تتألف)قصيدةسوناتة523منيقربماوردزورثكتب

وليمكتبهبمامنهاالكثيرمقارنةويمكنبيتا(،عشرأربعةمن

المضمار.هذافيميلتونوجونشعكسبير

الرومانسية،تيلربمصمويل،كوليرلاج:أيضاانظر

الشعر.

1457-؟هـ،085أو861-؟)الورديابن

.الورديبنعمرحفصأبوالدينسراجم(.6441أو

كتابهإلىشهرتهوترجع،حلبمنيكونأنيرجح

مننمطالكتابوهذا،الغرائبوفريدةالعجائبخريدة

الكتابهذافىالأولالفصلويعد.الموسوعاتأنماط

ابنفيهتحدثحيث(الكتابثلث)نحوفصولهأطول

بعففيالكتابويضمومدنها.الأقطارعنالوردي

خمسةالاخربعضهاوفيفصلاعشرأربعةمخطوطاته

المائي،بالغلافالكتابهذافياهتموقدفصلا.عشر

والمعادنالشاهقةالجبالمنلكلفصولأأفردكما

حوىوقدوالبذور.والحشائشوالبقولوالفواكهوالجواهر

ينتقدهخليفةحاجيجعلمماالخرافاتبعضالكتاب

الكتبأساميعنالظنونكشفكتابهفيقاسياانتقاذا

.والفنون

سمي.قويلامعناعمصوفىغزلخيطالورسلد

للمرةصناعتهتمتحيثبإنجلتراورستدإلىنسبةورستد

أنسجةغزلمنمتوأزبشكلالأنسجةتمشط.الأولى

تمالتيالأقمشةعلىأيضاالكلمةوتطلق.طويلةصوف

ناعمةورستدأقمشةوتبدوورستد.غزلخيوطمنغزلها

غزلمنوالصرجالبوبلينأنسجةتكونماغالبا.وقوية

ورستد.

عثمان.(م218-827هـ،أ!7-011)ورش

سعيدأبو،سليمانبنعمروبناللهعبدبنسعيدابن

رئاسةإليهانتهت،المحققينالقراءشيخ.بورلقالملقب

نافع،الإمامشيخهلقبه،زمانهفىالمصريةبالديارالإقراء

الأسماءأحبوكانبهسمانيأستاذييقولوكانبورلق،

قصرهعلىكانأنهبذلكتسميتهسببفيوقيل.إليه

لقبوقيل.رجلاهبدتمشىوإذا،قصيرةثيابايلبس

وقيل.اللبنمنيصنعشيءوالورش.بياضهلشدةبورلق

فقيلخففثم،معروفطائروهوبالورشاننافعلمبه

عدةالقرآنعليهوعرضنافعالإمامإلىورشررحل

وحفصالقسطإسماعيلعنأيضاالقرأءةوروى،ختمات

القرانعليهوعرضعمرو.أبيعنوعبدالوارثعاصمعن

المهريالربيعوأبوطيبةأبيبنوداودصالحبنأحمد

حسن،القراءةجيدكان.وغيرهمالاعلىعبدبنويونس

لايمله،الإعرابويبينويمديهمزقرأإذاوكان،الصوت

بمصر.ورش!توفي.القراءةفىحجةثقةوكان،سامعه

بنحفص،القارئعمعابمالقارئنافعأيضا:انظر

.سليمان

والمج!تفالكتب.الصناعيةالمنتجاتأهمأ!ادرق

بياناتعلىالحصوليتمكما.الورقعلىتطبعوالجرائد

للمؤسساتولايمكن.الورقعلىمطبوعةالحواسيبمن

ورقبدونالعملالحكوميةوالدوائروالصناعيةالتعليمية

الأخرىالورقمنتجاتتشملكما.والكتابةالطباعة

التغليف،فييستخدمالذي)الكرتون(المقوىالورقالمهمة

الورقية.والمناشفكالمناديلالتجفيفوورق
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فيالمقوىالورقمنالفرداممتهلاكمعدليقدر

فيللفردكجم003بنحوالأمريكيةالمتحدةالولايات

طنمليون64منيقربماالمتحدةالولاياتوتنتج.العام

.المقوىوالورقالورقمنسنويامتري

فيتوجدالتيالسليلوزأليافمنالورقيحضر

الماءمنمزيجيرشحوعندما.النباتيةالخلاياجميعجدران

الأليافتتشابكدقيقمنخلأوغربالخلالمنوالألياف

وعندما.الورقمنرقيقةصحيفةمكونةبعضمعبعضها

فيالجزيئاتبينكيميائيةروابطتنشأالمبتلةالرقيقةتجفف

الحصولويتمقوتها.الورقرقيقةمعطيةالسليلوزألياف

تشملمختلفةنباتيةمصادرمنالورقلعملالأليافعلى

والجوتوالقنبالحلفاوعشبوالقطنالخيزراننبات

وأخشابوالأرزالقمحوسيقانالسكرقصبوعيدان

لأليافالرئيسىالمصدرالخشبويعتبر.متنوعةأخرى

.الورقصناعة

،الورقمنوالدرجاتالأنواعآلافالورقصناعينتج

فيهالداخلةالأليافعلىالورقمننوعأيصفاتوتعتمد

صنعه.فىالمستخدمةوالطريقة

الورقصناعةفيالرائدةالبلدان

(متري)طنسنوئاالجتجالمقوىوالورقالورق

.......الأمريكيةالمتحدةالولايات

باناليا

نياألما

لسويدا

فرسما

يىإيطا

لجنوبيةاكوريا

.أم399لعامالأرقام

.الورقوعحائنللورقالدوليالمكت.المصدر

....
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الورقتصنيعكيفية

شمالتيوالكتانالقطنأليافكانت.الخمامالمواد

قرونلعدة-الباليةالأقمشة-الخرقمنعليهاالحصول

أما.الورقإنتاجفيالمستخدمةالرئيسيةالموادهي،مضت

بدرجةالأليافبهذهالخشبعجينةامشبدلتفقداليوم

المعدةللأليافالمستخدمالاسمهووالعجينة.كبيرة

الورقتحضيرفيالمستخدمالخشبيقطع.الورقلتحضير

ونفاياتالغاباتأشجارمنعليهيحصلأو،ذاتهللغرض

والكتانالقطنأليافبعضتزالوما.الخشبيةالأشمغال

وورق،الجودةالعاليالكتابةورقعملفيمستخدمة

تحفظالتيوالمستنداتالفنيةوالأشغالالتجاريةالمكاتبات

.عدةلسنوات

الخشب،منمتعددةأنواعمنالخشبيةتحضرالعجينة

وخشبوالتنوبوالزانالرجراجالحورخشبتشمل

.القضبانوخشبوالصنوبروالبلوطوالشوكرانالصمغ

حقبةفيالورقتحضيرفيالمستخدمةالأليادتكانتوقد

والألياف.الشجرةجذعخشبفىحيةخلايامضت

وبأطوالطرفيهاأحدعندومغلقةمجوفةدقيقةأنابيب

الموجودةاللجنينمادةوتعمل.ملم5وأبينماتتراوح

بعضها.معبالأليافالاحتفاظعلىالخشبفي

لعملالورقنفاياتاستخداميعادالأحيانبعضفي

تدويرإعادةبعمليةتعرفعمليةبوساطةجديدورق

تعرفكبيرةحاوياتتقومالعمليةهذهولإنجاز.الورق

المطوعاتوبقاياوالمجلاتالصحفبتحويلبالعجانات

الورقمنالحبرويزال.للاستعمالقابلةعجينةإلىالأخرى

والمنظفاتالأخرىالكيميائيةوالموادالمذيباتباستخدام

الأليافوتعرف.خاصةتنظيفوطرقالصناعية

بالأأجافالأحيانبعضفيتدويرها()المعادالمسترجعة

لعملالثانويةالأليافالورقمصنعوويستخدم.الثانويه

والمناشمفوالمناديلالطباعةورقوبعضالمقوىالورق

الورقية.

منأنواعثلاثةهناك.الورقيةالعجينةتجهيزعمليات

لعحلعجينةإلىالخشبتحويلفيالمستخدمةالعمليات

عمليات2-آليةعمليات-أ:هىالعملياتوهذه،الورق

شبهالعملياتوتضم.كيميائيةشبهعمليات3-كيميائية

عمليةوتعدمعا.والكيميائيةالآليةالعملياتالكيميائية

عجينةلتجهيزآليةعمليةأقدمبالحجرالخشبطحن

ضغطأوكبسالعمليةهذهفيويتم.الخشبمنالورق

لهذاالمعدالطحنبحجرالأشجارجذوعمنصغيرةقطع

منالمتولدةالحرارةتؤديحيث،خاصةبطريقةالغرض

تليينه،ثمومنالأليافبيناللجنينتسخينإلىالاحتكاك
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الورقعمليتمكيف

الخشبمن

لعملالكيميائيةشهالطريقةالمحططويظه!.الحمتم!منالورقا!م!!المتبعةالحطواتادلاهالمحطهطيوصح

إزالةأسطهواسةفىالجذوعتدخلحيت،الخشبمخزنسالتهمحرلحدوخالعحنعمليةتمدأ.العحينة

غسالةفىالرقائقعسلداكيلي(التقطيع)آلةالمجدلواسطهةدقيقةرقاءشإلىالحذوخهدهتقطعتم.القلف

تعرفآلة!يدوارةأقراصذلكبعدوتقوم.بالهاضماتتعرفكبيرةحزا،تفىمعالجتهاتمومنالرقائق

تزالحيتالعحينة،غسالاتإلىالمصفاةالعحيمةتمررثم،ألياهـمسفردةإلىالورقعجيحةبتكسيرباللصفى

الرقائقغسالة)14

!ي!

،!"جمبم

ه(هاضمة

المصغيات61(

وإزالةطحنعلىقادراالطحنحجريصبعوعندئذ

العجنعمليةوفي.الخشبسطحمنبسهولةالألياف

بعدتدخلثم،الخشبرقائقأولآتسخنالحراريةالآلية

أقراصهتقومحيثالمصفىلالةدوارلنقرصينبينذلك

.منفردةأليافإلىالمسخنالخشببتقطيع

العجنعملياتفيالمستخدمةالكيميائيةالموادوتذيب

الخشبيغسلحيث،الخشبأليافبينمناللجنينمادة

ملم،2125!نماتتراوحبأطوالرقائقإلىويقطعأولأ

العجنبعمليةحمضىمحلولفيالخشبرقائقتطبخثم

ضغطصهريجفيالكيميائيةالكبريتيتبعمليةالمعروفة

كرفتعمليةفيأمابالهاضمة.يعرفالماءببخارمسخن

ر!ائقدتطبخاكجريتات،عمليةباسمأيضاالمعروفة

.الصوديوموكبريتيدال!!اويةالصودامحلولفيالخشب

فيأوالكليةالهاضمةفيالطخبعمليةالقياموبالإمكان

المستمر.بمالهاضميعرفكبيربرج

الكيميائيةشجهالعملياتفىالكيميائياتوتستخدم

بفصلالقرصيةالمصمفياتتقومثم،اللجنينمادةلتليين

بعضها.عنال!لياف

ثم،الطرقهذهمنبأيالمنتجةالورقعجائنولغسل

والشوائبالعقدلإزالةبمالمناخلمنسلسلةخلالمنتمرر

قصرعمليةتجرىوقد.الأخرىالغريبةوالموادالجامدة

بياضا.أكثرورقرقائقلإنتاجالعجائنلبعض)تبييض(

الصفائحبينالتنقيةعمليةفيالعجينةتمرر.التنقية

الاليةالتنقيةعمليةتؤديحيث،القرصيللمصفيالدوارة

يجعلهامما،الأليافخلاياجدرانانحلالإلىللعجائن

نوعيةالعجينةتتلقاهاالتىالتنقيةكميةوتحدد.مرونةأكثر

منها.المنتجالورق

فيالأوراقجميعكانق.الورقرقيقةتشكيل

عملالةفإناليومأما.أخرىتلورقيقةيدوياتحضرالسابق

الورقرقيقةعوليمكنهافوردرنييربآلةتعرفالتىالورت

وبسرعةأمتارعشرةنحوإلىيصلبعرضمستمرةبصفة

آلاتبعضطولويصل.الدقيقةفىمترتسعمائةمنأكبر

الورقرقيقةولعمل.أم01علىيزيدماإلىفوردرنيير

الماءخليطبفرشالرأسيبالصندوقيعرفجهازيقوم

فوردرنييرآلةامتدادعلىبالسلكيعرفماعبروالألياف

السلك.سطحعلىالأليافتاركاالماءويتسرب

منواحدخمسمنمكونةتصئالعجينةوعندما

بدرجةقويةالرقيقةتصبحالماءمنأخماسوأربعةالألياف

بعدالرقيقةتمررثم.السلكعنإزاحتهاويمكنكافية

الماءعصرعلىتعملانكبيرتينضغطأسطوانتيبينذلك
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المرعوبغيرالأحرىوالموأدالصلبةوالشوائبالعقدلإرالةمناخلخلالبقوةالحجيمةتدفعتم.الهضمعمليةفىالمستخدمةالكيميائيةالمواد

الماءويصرف.بالسلكيعرفالديالمتحركالمنخلعبرالرطبةالأليافتفرشحيث،الرأسيالصندوقفيالورقلفاتتشكيلويبدأفيها.

أسطواناتبينتمريرهادلكيليالماء.محظمم!وتحليصهاالحصيرةبعصرتقومدوارةأسطواناتبينالحصيرةتمررثم،الأليافحصيرةتاركا

لفبكرةإلىترسلثم)التمليس(الصقلتشكيلةأسطواناتبينالجافةالورقرقيقةوأكثر.الحصيرةلتجفيفالماءببخارمسخنة

النهائية.المنتجاتلحملالتصميعوحدةإلىالكبيرةالورقلفةتشحنوأخيرا.الورق

انممهجينةكحسالاكلئ!)13

الهضقطبت!نماحمصطو)أ311)

7أليبهمتشا!ل!،

كا-!كاوو!خ

!كاكاكاآكاص!لأ--،-

---7"،ظ-إسطوأ!ات!3114

7":"--الماءببخارصسختة

4!كاكا!ض-بخ*-!كهيئ! ؟ىكاءكابرو-!!!

!-!!*!*

%ل!،؟ع!؟ثفهكبللأ+--7-غلأ-،؟كا-لأو؟-!-

جكزكأبركه4بخفي779--ىالعخغل-

؟3-الوقىقي،---ج-7؟!--س--

-ءغ،ى!-؟--+،-ى-؟-!ب--،

،/مبم؟!ءو؟؟لير!ولء-

"-+7---

لأ/بهيكا؟!!!س

ؤجيرش-؟ل!-7-ط--كا-7--،7!---

؟غ؟--تفي؟؟خ-س؟س-7-7خ7*ر!لإ-س-

--(لهـحمنفور31به!ى1!-------،-س؟--7--؟-،-،---ى؟ج؟---ؤ،77-----خخآ-؟-7--،ب؟ظ

الم!سخبأادرالهـقيبر"لا-قي-،س--7-ط7-سس-،-ى---ل!-،؟لم7ب7-ظ-،سى---خ،خ،،

تقريبا،متساويينجزءينمنتصئمكونةحتىالرقيقةمن

الماءمعظميزالوعندماماء.والاخرأليافأحدهما

الماءببخارمسخنةأسطواناتفوقالرقيقةتمررالمتخلف

تحافظالتيالكيميائيةالروابطالتجفيفعمليةأثناءوتنشأ

الرقيقة.هذهجزيئاتترابطعلى

بينبضغطهاوتنعيمهاالجافةالرقيقةصقلويمكن

هيئةعلىذلكبعدتلفثم،الصقلتشكيلةأسطوانات

لعملالتصنيعوحداتإلىوتشحنضخمةورقبكرات

النهائية.المنتجات

الاتالتوأمأوالمزدوجالسلكذاتالالاتتماثل

فييتمثلبسيطاختلافوجودمعالورقلعملفوردنيير

منخلينبينتتشكلالحالةهذهفيالورقرقيقةأن

جانبيعلىالماءإزالةمنالورقصناعيمكنكا،متحركين

الرقيقة.

والورقالمقوىالورقلعملالأسطوانيةالآلةوتستخدم

تعرفبالسلكمغطاةأسطوأنةتغمرحيث،الوزنالثقيل

فيه.وتداروالأليافللماءضخموعاءفيجزئيا،بالقالب

منالماءلتسربنتيجةالأسعطوانةعلىالورقرقيقةتنشأوهنا

الرقيقةتنزعثم،للأسطوانةالمنخليأوالغرباليالغطاءخلال

هذهوتتيحباللبادة.يعرفمتحركقماشبحزامالرطبة

طبقاتفيالأليافمنرقائقعدةووضعتكوينالطريقة

المتعددالمقوىالورقلعملالواحدةاللبادةفوقمتراصة

الأسطوانيةالالاتفوقالمتكونةالرقائقوتضغط.أطقاتا

.البكرةعلىلفهاقبلوتجفف

الورقمنخاصةأنواع

منهاعواملعدةعلىومواصفاتهالورقخواصتعتمد

المستخدمةالالةونوعنقائهاودرجةالمستعملةالعجينةنوع

التىالخاصةكالمعالجات،الإضافاتوتؤثر.الورقعملفي

النهائي.المنتجفي،تصنيعهبعدأوأثناءالورقعلىتجرى

جزءمنمكونخليطمنعادةالصحفورقيحضر

منأجزاءوثلاثةللتقويةكيميائياالمحضرةالعجينةمن

بمواصفاترخيصورقلإنتاجالخشبمسحوقعجينة

الكتابةورقمنالعديدمعالجةوتتم.للطاعةجيدة

.الورقصفحةعلىالحبرانتشارلمنعغرويةبمادةوالطاعة

للرقائقالفرصةبإتاحةإماالغرويةبالمادةالمعالجةوتتم

وأالشبوحجر)الرأتيئ!الصمغمنخليطلاحتواء

الورقوينتجالنشا.بمحلولالرقيقةسطحطلاءبوساطة

الورقية.العجينةبأليافالألوانترتبطعندماالملون

بمخلوطوالكتبالمجلاتمنالعديدورقيغطى

لامعةهذهالطلاءطبقةوتصبح.والصلصالالنشامحلول
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الةبكرتيب!تالورقرقائقتصقلعندماالمظهر،وحسنة

بصفةجيدالويقةبهذهالمعالجوالورق.الفائقةالصقل

للطباعة.خاصة

آليا.المحضرةالعجينةمنالرخيصالكتابةورقيصنع

مزلمنلعملهفيستخدمالجودةعاليالكتابةورقأما

وتنئكجينة.كيميائيا-المبيضة-المقصورةالعجائن

الكتابةورقويعلم.الكتابةورقأنواعأجودالباليالقماش

علىالسلكياسسبكقالببضغطمائياوالمستندات

ملتصقةتكونعندماالرطبةالورقيةللرقيقةالعلويالسطح

المائية.العلامةانظر:فوردنيير.جهازورعلى

المعادالأليافمنالمناشفوورقالمناديلتحضر

عمليةبامشخدامالمحضرةالعجينةمنمزيجمنأوتدويرها

أ!رقاصناعويصتخدم.الاليةوالويقةالكبريتيت

عندماالمنتجاتهذهعلىالقوةلإضفاءحاصةإضافات

والأكياسالحقائبورقمعظمويحضر.مبتلةتكون

أما.المقصورةوغيرجيداالمصفاةكرفتعجائن!ناورقية

ورقلعملفتستخدمالمقصورةالمقوىالورقعجائن

منبطبقةالمقوىالورتتغطيةوبالإمكان.الأغذيةتغليف

والأكوابالحليبأوعيةلعملالبلامستيكأوالشمع

،اللأخرىالكرتونيةوالعلبالحبوبوعلب.الورقية

الملصقاتوألواحالدواء،دلأقراصالورقيةوالركائز

منالامعطوانيةالالاتعلىجميعهاتعملوالإعلانات

تدويرها.أطعاداالجرائدأوراقعجائن

الورقلصناعةأخرىمنتجات

منمجموعةالورقلتحضيرالعجنعملياتتنتج

معالجةيمكن،المثالسبيلفعلى.المفيدةالجانبيةالمنتجات

الكرفتعجينةإعدادفيالمستعملةالكيميائيات

الصنوبر،وزيتالتربنتينةزيتاسترجاعفيواستخدامها

وكذلك.والبلاستيكالدهاناتلصناعةالخامالمادة

الفانيليابمستخلصجداشمبيههمادةعملبالإمكان

طريقةفياللإإلمستخدمهمحاليلمنوال!صحول

الكبرشيت.

غيرأخرىلأغراضالخشبعجائنبحضوتعمل

الاليةبالطريقةالمعدةالعجائنتصلحفمثلا.الورقصناعة

للامتصاصالحشوموادلعم!!الكبريتيتعمليةوبا!شخدام

صناعيستخدمكما.والحفائظالصحيةالمنتجاتفي

خامموادالكبرتحيتبعمليةالمحضرةالنقيةالعجائنالورق

والسيلوفان.الصناعيالحريرلصناعة

تاريخيةنبذة

موادعملفيالبردينباتالقدماءالمصريونا!شخدم

عملوارقيقةأشعرطةهيئةعلىسيقانهتقطيعبعد،الكتابة

ناتأليافمنيصنعالورقكاد.القديمةمصرفيالورقصناعة

العمالالقدبمةالمعالدأحدحدارعلىالر-هداويظص.اصرديا

ويحزمونه.اسردياوديحصلىوهم

رقائقإلىلتحويلهاالشباكهذهضغطواثمشباكا،مسها

ونسيجياأبيضالطريقةبهذهالمحضرالورقوكان.ورقية

للسوائل.ومنفذا

سنةالصينفياخترعهفقدالاننعرفهالذيالورقأما

فىخادمايعملكانلنتساييدعىشخصأم،.ء

الدأخليالقلفلنتساياستخدم.هوتيالإمبراطوربلاط

بعدالصينيوناكتشفثم،الورقليفةأحملالتوتلشجرة

الورقلعملجيدةأليافعلىالحصولإمكانيةذلك

الاسماكصيدوشباكالقنبوحبالأجةالباالخرتبطحن

.الورقعجينةإلىتحويلهارالقديمة

أجزاءفىالورقلعملالصينىالفنذلكبعدانتشر

منالعديدخبرةمنالعرباستفادأنلعدالعالممنأخرى

طلبحيث،تركستانإقليمفيالصينيينالورقصناع

مواصلةفيالاستمرارالصينبنالورقصناعمنالعرب

مدينةفىللمسلمينوتعليمهالورقعملفيفنهم

.أوزبكستانفيتمإلاناكتيسمرقند،

مدينةفىالورقصناعةانشئتم597عاموفي

أوروبافىالورقصناعةانتشاريكونأنويحتملبغداد.

إفريقيالشمالالمسلمينوفتح،الصليبيةللحملاتنتيجة

وأسبانيا.

روبيرلويسنقولاأغرنسيااخترعأم897عاموفي

الرقائق.منبدلآمستمرةلفاتهيئةعلىأ!رقالعملآلة

فوردنييرعائلةمنأخوانوهماإنجليزيانتاجرانوقام

عامفىالالةهذهعلىادخلتالتيالتحسيناتبتمويل

فوردنييرالنوعمنأمريكيةآلةأولبناءتمولقد.أم308

.أم827عامفي

الخشبطحنطريقةألمانياطورتأم084عاموفى

انتجتأمء48عاموفي.العجينةلعملالحجربا!شخدام
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)الصورةبالماءالأليا!مزجعلىاشتملتاليابانفيالورقصناعة

المزيجيجريوهوالعمالأحداليمى()الصورةفىويظو(.اليسرى

الأليافتاركالعيداالماءيتسربومنهاالمنخليحثمبهقال!بوساطة

رقائق.هيئةعرليجفالمنحلىالقالبداخل

منالخمسينياتوخلال.الخشبمنعجينةأولإنجلترافي

الأمريكيالكيميائىاكتشفالميلاديعشرالتالمحالقرن

بمعالجتةالخشبألياففصلإمكانيةتلجمانسىبنجامين

كانأم882عاموبحلولالكبريتوز.حمضبمحلول

الورقصناعةفيالمستخدمةالخشبعجينةمعظمإعداد

العملية.هذهبوساطةشم

دالكارلالألمافيالخترعأكتشفأم883عاموفي

أنتجتقدالصوداعمليةإلىالصوديومكبرشاتإضافةأن

عرفتعمليةإلىألاكتشافهذأوأدىجدا.قويةعجينة

تعنيالألمانيةاللغةفيكرافتوكلمة.كرافتعمليةباسم

18قلورا

لفةهيئةع!الورقإنتاجيمكنهاأداةأولكانتالورقصناعةآلة

الآلةهذهروبيرلويسنيقولااخترع.المنفردةالرقائقمنبدلأمتصلة

.م8917عامفيالموضحة

كرافتعمليةأصبحتالعشرينالقرنبدايةوفي.القوة

الالةفوردنييرآلةأصبحتكما،العجينةلإعدادعمليةأهم

.الورقلعملالأساسية

مهمةتحسيناتالأخيرةالسنواتفيأدخلتوقد

بالعمليةالمحضرةالعجينةشملتالورقصناعةعلىومؤثرة

الصناعيةوالأسلاكالأليافواستخدام،الاليةالحرأرية

الحاسوباستخداموكذا،السلكالمزدوجةوالالةواللباد

يحاولكما.الورقوصناعةالعجنعملياتفىللتحكم

التلوثفيالتحكمعلىالعملجاهدينالورقصناع

الصناعة.هذهفيالمستخدمةالطاقةفىوالاقتصادالبيئي

.للورقحديثةأسطوانة

الحطواتالصورةتوضح

تصنيععمليةفىالأخيرة

هذهتقوموفيها.الورق

فيهايتحكمالتيالآلة

الورقبلفالحاسوب

قبلكبيرةلمةهيئةعلى

رقائق.إلىتقطعها
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المو!وعةفىصلةذاتمقالات

التصنيعإعادة

البردي

البيئيالتلوث

الحبر

الحشبما!

اصسليلورا

لطكباعةا

المائيةالعلامة

الكرتود

الورقكيس

الموفوععناصر

ال!يمرحيا

المحطوطة

اللصةطورث

.الورقتصنيعكيفية-ا

الحامالمواد-أ

الورقيةالعحيسةتجهيزع!ليات-!

التسمية-ج

الورقرقيقةتشكيلد

الورقمنخاصةأنواع-2

الورقلصناعةأخرىمنتجات-3

تاريخيةنبذة-!ا

الجدرانلتغطيةيستحدمللزينةورقاووظور!

وألياف،خشنةوأقمشةموادمنوس!صن.الداحلية

الحائطورقويلصق.الخشبمنورقائق،ولدائن،صناعية

أطجدارالملاصقةالجهةمنتطلىإلصاقعجينةباستخدام

علىويباعالحائطورقويصنعالتحامهما.علىوتساعد

سم.52وعرضأم.بطولملفوفةكبيرةصفحاتهيئة

أكثرالغرفةلجعلالحائطورقأضاس!امعظميستخدم

الجدار،تشققاتكإخفاءأخرىعمليةولفوائد،جاذبية

الجدار.عيوبمنوغيرهاوقذارتها

بأليافالمقوىالجصصالمصنوعالورقويستخدم

الخشن.الجصأوالخرسانيةالقوالبأوالطوبلتغطة،نباتية

لدائنيةمادةمنالمصنوعالحائطورقتنظيفويمكن

الذينالناس!ويستعملوماء.خفيف!بمنظفالفينيلتسمى

يعرفالورقمنخاصانوعاباستمرار،جدرانهميزينون

خلعهيمكنالنوعوهذاالخلعسهلالحائطورقباسم

للجدار.تخريببدونبسهولة

وأإنجلترافيصنعحائطورقأولأنالباحثونويعتقد

وصمم.الميلاديعشرالسادسالقرنفيهولنداأوفرنسا

رخيصةمادةبوصفهاالحائطورقمننماذجعدةالفنانون

زينتالتي(المزخرفةالجدرانصور)النجودلأقمشة

برسمالحرفيونويقوم.قرونلعدةالأوروبيةالقصور

قوالببامشخدامبالطبعأويدويا،الورقعلىالتصاميم

فيالحائطورقصناعةالصينيونبدأوقد.المنحوتةالخشب

الطور،برسمقامواحيثالميلاديعشرأصسالغاالقرن

ورقمنصفابمربعةعلىالخارجيةوالمناظروالورود،

الفرنسيونقام،الميلاديعشرالثامنالقرنوفيالأرز.

وقد.الحائطورتعلىصينيةوأشكالنماذجباستخدام

وقد.ا!يه،لزخرف!معروفاالشائعالنمطهذاأصبح

سميحائطورقالعشرينالقرنمنالخمسينياتفيطور

علىإلصاقهقبلبالماءتبليلهشمحيثاللصقسابقأ!رتا

الداخلية.الزخرفةانظر:.الحائط

(.الورقمنحاصة)أنواعالورقان!:.ا!ورق

والصسفرة)التسعيمالخشبأشغمالان!:اوو؟.ورق

إل!هائى(.أضشص!!وا

فييستعملالمغرىالورقمننوعاللصقورق

تستخدممتينةمادةمنويتكون.الجميلةوالفنونالصناعة

والدمى.والأقنعةوالمجوهراتالأثاثبعضصاعةفى

التماثيل.صناعةفيأغنانونأويستخدمه

الورقةتقطيعاللصقلورقالتقليديةالأعمالوتتضمن

يصيرحتى،عجينةأوأبيضغراءوإضافةصغيرةقطعإلى

منمصنوعإطارفيالمزيجوضعويمكنمعجونا.الخليصأ

الشيءشكلللإطاراتويكون.أخرىمادةأيةأوالسلك

إلىالورقبتقطعالورقهذاصنعويمكن.صنعهالمراد

الغراح!.منرقيقةبطقةمنهاكلتغطىصغيرةمستطيلات

الأخشابأوالمعادنأوالخزائنفيالقطعهذهمثلوتلصق

فيالقطعةوتلصق.وتزيينهتغطيتهيرادآخرسطحأيأو

نأعلى،الصلصالمنتشكيلأداةعلىالأحيانبعض

بعد.فيماأ!تزا

ينعمأنيمكنصلبا،ويصيراللصةطورقيجفأنولعد

يضافأنويمكن.المطلوباللونويعطىبالصنفرةسطحه

ورقتغطةويمكن.أخرىزيناتأيأوخيطأوشريطإليه

أخرىموادأيأو)بوليمر(الوليبورثانلطلاءأيضااللصق

البلى.يقاوممتينايكونولكىالماء،لمئتسرب

تطويرعلىعملواالذينهمالصينيينوالراحبنن

السالغالقرنوفي.الزمانقديممناللصقورقصناعة

الذينالأوروبيينأولالفرنسيونأضحى،الميلاديعشر

والصوانىالصناديقصناعةفىالورقهذاباستعمالقاموا

البريطانيونوأضحى.الأخرىالزينةلوازممنوغيرها

موادفيهأدخلواالذيالجميلالأثاثبصناعةمشهورين

.الميلاديعشرالتاسعالقرنخلالاللصقوورق

اللعبة.:أيضاان!

لعبة(بماللعبورق)أدعا!اللعبةانظر:.اللعبورق

اللع!(.)أوراوالورق

الغابةمنتجاتبمالكرتونانظر:.المقوىالورق

(.الليفية)المشحات
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عريفهطمسطحةأوراقذاتالنباتاتفمعظم.الخارجيلتسكلهافيكبيرااختلافاتحتلفالنباتاتفيالغذاءلتصنيعالرئيشةالأجزاءالأوراق

اليسار()إلىالصنوبرأنواعأما.وضيقةطويلةأوراقذاتالأحرىوالنجيليات(الوسط)دىالشوفانلكناليمير(.)إلىالقيقبشجرةأوراقمثل

إبرية.أوراقذاتلهاثجالأخرىالمحاريطحاملةالباتاتومعظم

قةلورا

العظمىالغالبيةفيالغذاءلتصشيعالرئيسيالجزءادر!

،والنجيلياتالحدائقأزهاروتعتمد.النباتاتمن

والخضراواتوالسراخسالكبيرةوالأشجاروالشجيرات

أخرىعديدةوأنواعالضارةوالأعشابالمعترشمةوالنباتات

أجزاءلبقيةالغذاءلتصنيعأوراقهاعلىتعتمد،النباتاتمن

.النبات

وتحصلللغذاء.صغيرمصنعكأنهاالأوراقتعمل

تصنئفيوتستعملهاالشمسضوءمناللازمةالطاقةعلى

أكسيدوثانيالتربةمنعليهتحصلالذيالماءمنالغذاء

الغذاءهذأيمدالهواء.مكوناتمنغازهوالذيالكربون

وتكوينالأزهارولإنتاجللنمواللازمةبالطاقةالنبات

.الأخرىوظائفهاجميعأداءمنالنباتاتولتمكنالبذور،

ثمارهافىالأوراقبولحماطةالمصنعالغذأءالنباتاتتخزن

نفسها.الأوراقفيوحتىوسيقانها،وبذورهاوجذورها

وبالإضافة.النباتاتتعيشأنلايمكنالغذاءهذاوبدون

يأتيوالحيوانالإنسانيأكلهالذيالغذاءكلفإنذلكإلى

.النباتاتتأكلالتيالحيواناتمنأوالنباتاتمنإما

الخارجي.شكلهافيكبيرااختلافاالأوراقوتختلف

رأسيشبهالآخروبعضهابيضيوبعضهادائريفبعضها

منشكلأيأوالقلبأوالكفأوالريعقأوالسهم

تقسيمهايمكنالأوراقمعظمأنإلا،الأخرىالأشكال

-أ:الأساسيشكلهاحسبمجموعاتثلاثإلى

معظمتحملهاالتيالورقةنوعوهى،العريضةالأوراق

وتشمل.ومسطحةنسبياعريضةالأوراقوهذه.النباتات

والجميزالبلوطأشجارالأوراقهذهمثللهاالتيالنباتات

الرفيعة،الأوراق2-الورد.وشجيراتالبازلاءونباتات

علىالأوراقهذهمثلوتنمو.وضيقةطويلةوهي

المسطحاتنجيلعلىالنجيلياتولاتقتصر،النجيليات

والشوفانالشاميةالذرةأيضاتشملبلفقطالخضراء

السوسنولأنواع.الأخرىالحبوبونجيلياتوالقمح

-3.رفيعةأوراقأيضاالأخرىالنباتاتوبعضوالبصل

والصنوبرالتنوبأشجارعلىتنمووهيالإبريةالأوراق

الخروطيةوالشجيراتالأشجارأنواعومعظم،والراتينجية

والغليظة.القصيرةالخياطةإبرالأوراقهذهوتشبه.الأخرى

والعرعرالسروأنواعمثلالأخرىالخروطيةالنباتاتوبعض

حرشفية.أوراقلها

5.2بينتحفاوتطولإلىالأوراقمعظمتنمو

أكبروتنمو.ضخمةأوراقالنباتاتلبعضولكن،سم3و.

أوراقهطوليصلالذيالإفريقيالرافيانخيلعلىالأوراق

أوراقالجنوبيةبأمري!شاالعملاقالمائيوللزنبق.م02إلى
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منالنقيضوعلى.أم8،إلىعرضهايصلطافيةمستديرة

مثلانجدحيثجذا،صغيرةأورافاالنباتاتلبعضفإنذلك

يصعبلدرجةصغيرةالهليونلنباتاتالحقيقيةالأوراقأن

تقومالنباتاتهذهمثلوفي.مكبرةعدسةبدونرؤيتها

.الاوراقمنبدلأبتصنئالغذاءاسميقان

وآلافأوراقعدةبينالنباتأوراقعددويتفاوت

قليلة.أوراقلهاالسيقانغضةالنباتاتومعظم.الأوراق

إلى8منالقمحأوالشعيرنباتينتج،المثالسبيلوعلى

قدالاشجارلكنالواحد.الموسمفيفقطورقات01

.الأوراقمنكبيرةأعدادلهاتكون

بنفسهاغذاءهاتصنعالتيالبدائيةالنباتاتوبعض

الكبدياتأننجد،المثالسبيلفعلى.أوراقلهاليعست

أ!اوليستغذاءهاتصنعبدائيةنباتاتالقائمةوالخزازيات

بتصنيعتقومالتىالخضراءالأنسجةولكن.حقيقيةأوراق

الأوراقتشبهالبدائيةالنباتاتهذهبعضفيالغذاء

.الصغيرة

الأوراقأهمية

.النباتغذاءتصنيعللأوراقالأساسعيةالوظيفة

فىوتتمالضوئيالتركيبالغذاءتصنيععمليةوتسمى

لهاأيضاالصغيرةالأوراقأنغيرالنمو،كاملةأورات

وبذلكالناميةالسيقانقممحولبإحكامتلتفإذأهميتها،

علىوتساعدالحمساسة،القمماهذهرطوبةعلىتحافظ

.الأخرىوالأخطاروالبردالحشريةالآفاتمنحماشها

لاتستطعإنهاإذ،للحيواناتأيضاضروريةوالأوراق

غذأئهالتوفيرالنباتاتعلىوتعتمدغذاءها،تصنعأن

،المثالمسبيلفعلى.الأوراقمعظمهاويأكل،الألحماسي

تأكلالرعويةالحيواناتوبقيةوالضحأنالظباءأننجد

أوراقمثل،الأوراقيأكلونأيضاوالناس.العشبأوراق

الليلكجنبةعلىالأوراقتكوينطريقة

برعم.داخلتتكونالأوراق

)أعلاه(المتمتويالبرعميحمي

الشتاء.فصلفىالصغيرةالأوراق

لأداشليعفصلشيتفتحالبرعم

فىيتسبمانوالرطولةالددصء

يتسفه.حراقطتسا

يأكلعندماحتىولكن.والسبانخوالخسالكرنبنبات

ومميقانوبذوروجذورثمارالحيواناتأوالإنسان

الأورأق.بوساطةمصنوعاطعافايتناولونفهمالنباتات

الأخرىالحيوانيةالأغذيةكلربطيمكننفسهاوبالطريقة

بعمليةالمصنوعبالغذاءواللبنواللحمالبيضمثل

الضوفط.التركيب

حيث،للتنفسصالحاالهواءتجعلالتىهيوالأوراق

نأويجب.الضوئيالتركيبعمليةأثناءالأكسجينتطلق

وبدونيعيشا.لكيوالحيوانللإنسانالأكسجينيتوافر

الأكسجينكمياتتنفدالأوراقتؤديهاالتىالعمليات

وجيز.وقتفىس!إلأرضعلىللتنفسالمتوفرة

تستعمل،المثالسبيلعلىالغذاء،إلىوبالإضافة

وتحتوي.نشربهالذيالشايلعملالشاينباتأوراق

زيوتعلىالسنبليوالنعناعالفلفليالنعناعأوراق

كما.والعلكةالحلوىلأنواعنكهةلإعطاءتستعمل

ونباتالغارنباتأوراقمثلالأوراقبعضتستعمل

وتستخلص.نكهةلإعطائهالطبخفروالزعترالمريمية

مثلا،ديجيتاليص!،فالدواء.الاوراقمنالأدويةبعض

منيستخلصالقلبأمراضبعضلعلاجيستعملالذي

وتوفر.الحدائقفيشائعةزهرةوهيالأرجوانيةالقمعية

.الحبالعملفىتستعملأليافاوالسيزالالأبقأوراق

السجائرصناعةالتئفينباتأوراقتستعملوأخيرا

.الأخرىالتبغومنتجاتوالسيجار

الورقةحياةقصة

برعم.داخلالورقةحياةتبدأ.حياتهاتبدأالورقة

طولعلىوتتكون،الساقعلىالنمومناطقهيوالبراعم

ورقةالتقاءنقطةمنبقليلأعلىمواقعفيالساقجوانب

.الساققمةفيأيضاالبرعموينمو.الساقمعالنموكاملة

وتمدد.تتفتحالحديثةالأوراق

أحضرإلىلولهايتحولوعمدما

العذاء.تصنيع!يتدأعامق

!مالعديدمنيتكونالغصن

أسابيععدةبعدالجديدةالأوراق

تفئالبرعم.من

بر!!

-ولورصحمص



ذاتالنباتاتلأنصال.الورقةحواف

منرئيسيةأنواعثلاثةالعريضةالأوراق

مسننة-2ملساء-أ:لحوافا

الحوافذاتوالأوراق.مفصصة3-

الباتاتفيشيوعاالأكثرهيالملساء

الدافيء.المناخذاتالمناطقفيالمستوطنة

عريضةالمعتدلةالمماطقنباتاتم!وكثير

وممسنة.مفرضةأدصاللهاالأوراق

المعتدلةالمناطقلباتاتمنأخرىوأنواع

قدوكأمماوتبدومفصصةانصاللها

.كبيرةقطعمنهاقطعت

لمسيقانوأنسجةأوراقأنسجةعلىالورقةبرعمويحتوي

رأسمنبقليلأكبررابيةالبرعمداخليوجدبعد.تتكشف

جانبعلىصغيرنتوءشكلفىورقةكلوتبدأ.الدبوس

منمكدسةمجموعةعلىالناضجالبرعمويحتوي.رابية

.بإحكامالمتراصةالصغيرةالأوراق

السوقذاتالنباتاتمعظمفيالبراعمرؤيةتصعب

التفتح.فيتبدأعندمافقطملاحظخهاويمكن،الغضة

أوراقتكوينفيالسيقانغضةالنباتاتمعظموتستمر

وفيالبارد.الشتاءفصليحلحتىأوتزهرحتىجديدة

تموتبارد،وشتاءدافئبصيفتتمتعالتي،المعتدلةالمناطق

النباتاتمنكثيرفيالأرضسطحفوقتنموالتيالأجزاء

نأإلاقاس،صقيعأولحدوثبعدوذلك،السوقغضة

الغضةالنباتاتوبعضالشتاء.فصلخلالتعيشالجذور

البارد.الطقسحلولعندبأكملهاتموتالسيقان

وتكون،سنواتلعدةتعيعقفقدالخشبيةالنباتاتأما

ومعظمحياتها.فترةأثناءالأوراقمنمتعددةمجموعات

تسقطالإبريةالأوراقذاتالصغيرةوالشجيراتالأشمجار

مستمرةبصورةجديدةأورأقاوتكون،القديمةأوراقها

العريضةالأشجارمعظبمتفعلوكذلك،العامخلال

الأشجارمعظماوراقوتسقط.المداريةالمناطقفيالأوراق

وتسقط.المعتدلةالمناطقفىالأوراقعريضةوالشجيرات

المعتدلةبالمناطق)النفضية(الأوراقمتساقطةالنباتات

جديدةأوراقمجموعةوتكون،الخريففصلفيأوراقها

ربيع.كلمع

فيالأوراقالمتساقطةوالشجيراتالاشجارتبدأ

.الجاريالعامأوراقسقوطقبلالمقبلالعامأورا!تىتكوين

نموويتوقف.الشتويةبالبراعممطوقةالجديدةوالأوراق

وتبقى،الصيففصلفيالشتويةالبراعمداخلالأوراق

الشتاءأشهروخلالالشتاء.فصلخلالسكونحالةفى

خارجيةأوراقبوساطةالجفافمنمحميةالبراعمتكون

يتسببالربيعفصلوفي.البرعمحراشفتسمىخاصة
58لمحةلورا

الكامنة.الأوراقانشاطإعادةفيوالرطوبةءالدف

وتتمدد.الأوراقتتفتحثمالبرعمحراشفوتتساقط

تتراوحمدةفىالأوراقنمويكتمل.الورقةنمواكتمال

النباتاتأنواعحمسب،أسابيعوعدةواحدأسبوعمابين

مناحتياجاتهاتفتحهابدايةفىالورقةوتحملتنتجها.التي

بولمماطةالخزونالغذاعمنأولهاالسابقةالأوراقمنالغذاء

إلىالحديثةالأوراقلونيتحولوجيزوقتوفي.النبات

بنفسها،غذائهاتصنيعفيوتبدأ،الغامقالأخضر

لبقيةتنقلالغذاءمنفائضةكمياتالورقةتنتجوتدريجيا

.النباتأجزاء

الأخضرمنالنصوموسمأثناءالورقةلونيتحول

قوةأكثرالورقةتصيركما.الشاحبالأخضرإلىالزاهي

يحدثالأثناءهذهوفى.أغلظجدراتكونخلاياهالأن

ذاتوالشجيراتالأشجارأوراقفىخاصنوعمنتغيير

تعرفالفلينيةالخلايامنطبقةوتتكون.المتساقطةالأوراق

الورقةعنقفيهايلتقىالتيالنقطةعندالانفصالبمنطقة

ذلكويتسببالخريففىالمنطقةهذهوتتكسر.الساقمع

.الساقعنالورقةفصلفي

علىلاحتوائهاخضراءالورقةتكون.الورقةلونتيير

هذاويؤدي)الكلوروفيل(.اليخضوريسمىأخضرعمبغ

وللورقة.أ!موئياالتركيبعمليةفيأساسيادوراالصبغ

ومع.الكلوروفيللونعليهايطغىولكنأخرىألوانأيضا

الأكثرواللياليالنهارقصريتسببالخريففصلحلول

العريضةراقالأوفيالكلوروفيلتكسيرفيبرودة

المتساقطة.

الكلوروفيل،تكمسرمعللورقةالمحجوبةالألوانتظص

الظلالأوالزانثوفيللصبغاتالأصفراللونالورقةفتبدي

ذلكإلىبالإضافة.الكاروتينبصبغاتالمحمرةالبرتقالية

منأخرىمجمموعة،تموتوهى،الورقةفيتتكون

ويعتمد،أنثوسميانيناتتسمىوالبنفسجيةالحمراءالصبغات

الورقة.ديالغالبالصبغنوععلىالخريفورقةلىن

كا
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لاتستطيعالكلوروفيلتكحسربعد.الورقةموت

الصغيرةالأنابيبخطوطوتنغلقالغذاء.تصنيعالأوراقا

إلىالماءتنقلكانتوالتي،والساقالورقةب!تالممتدة

فيتذوبأوالخلاياوتنفصلالغذاء.منهاوتنقلالورقة

على،الموتإلىالآيلةالورقةوتتعلقالانفصمالمنطقة

منوتلتويالخيوطهذهوتجف!.قليلةخيوطبولمساطةالساق

علىالورقةتسقطالخيوطهذهتنقطعوعندما،الرياحأثر

.ال!رض

الغصن،علىعلامةهناكتبقىالورقةسقوطبعدو

بالغصن،الورقةعنقاتصالموقعهيالعلامةوهذه

نهاياترؤيةويمكن.الورقةندبةالعلامةهذهوتسمى

اورقة.ندبةداخلالمقطوعةالأنابيبخطوط

سطحعلىوالفطرياتللإسيرياغذاءتصئالورقة

داخلإلىتتسرببسيطةموادإلىتتحللإذ،الأرض

جذوربوساطةالموادهذهامتصاصيتموهناك.التربة

الجديد.النباتلنمواللازمةأضغديةاوتوفر،النبات

الورقةأجزاء

النصلأ-:رئيسيانمكونانلهاالأوراقمعظم

مكونأيضالهاالنباتاتأنواعلعضوأوراق.العنق2-

الأذينات.يسمىثالث

الورقة.منالعريضالجزءهو.الصفيحةأوالنصل

يحتويالذيالنصلفىالضوئيالتركيبعمليةوتتم

وتختلفللغذاء.المصنعةالخضراءالخلايامنكثيرعلى

حيثجوانبعدةفيبعضعنبعضهاالأوراثأنصال

مسطئلصل-أرئيسيادحزءادلهاالأوراقصعمم.الورقةأجزاء

رئيسىحرءأيصالهاالاتاتم!حتيروأورات.لالساقشبيهش!2-

الأذينات.يسحىقطعتيرمنمحوداتتا

-2.الحوافطرز-أ:فىالرئيسيةالاختلافاتتنحصر

الورقةفىالأنصالعدد3-وتوزيعهاالعروقنمط

.الواحدة

بأوراقوالشبيهةالرفيعةالأوراقأغلب.الحوافطرز

ولكنملساء.حافةذونصللها،الإبريةوالأوراقالنجيل

أنواعبينكثيراتتفاوتالعريضةالأوراقأنصالحواف

الختلفة.النباتات

تلكخاصة،الأوراقالعريضةالنباتاتمنفلكثير

ذاتأنصالالدافىء،المناخذاتالمناطقفيالمستوطنة

المنزليةالنباتاتأحد،المطاطنباتويعدملساء.حواف

.النباتهذالمثلجيدامثالآ،أصشائعةا

العريضةالمعتدلةالمناطقنباتاتأوراقأغلبوتتميز

علىالأسنانتسمىصغيرةخشنةنقاطالهابأنالأوراق

هذهمثلالزأنوأشجارالبتولاأشمجاروتحمل.النصلطول

غددعلىالنباتاتمنكثيرفيالاسنانتحتوي.الأوراق

تختصبالصماماتشبيهةصغيرةتركيباتوهيمائية

أسنانوتحمل.الورقةمنالماءمنالزائدةال!صمياتبتسريب

الكرزأشجارمثل،النباتاتمنكثيرفيالحدشةالأوراق

السوائلبعضالغددهذهوتفرز،صغيرةغدداوالحور

.النباتاتتأكلالتيللحشراتالطاردة

راقالأذواتمنالمعتدلةالمناطقولبعفنباتات

التوتأنواعوبعضالتينأشجارفيهابما-العريضة

الورقةهذهمثلحافةوتبدو.مفصصةأوراق-والبلوط

هذاويساعد.كبيرةقطعمنهطوقطعتقضمتقدوكأنها

الورقة.منالحرارةتسربعلىالتفصيص

السملى)الحاس!راحيتعرق

اكصفمالحلو(لورفة

احفليا)الحا!ريشيتعرق

(الزانلورقة

لعلويالجانب)ازيمتواتعرق)مقطعصفييصقاتذ

(الشوفانلورقةوالسفلىالصنوبر(لورقةعرفي

لهاالعريضةالأوراقومعظم.الأوراقبينيحتلصالعروقتنطيم

اليد.براحةشبيهأيراحيأوبالريششيهأيريشيعرقىتحطيط

وأعرقلهاالإبريةوالأوراق.متواريةعروقفلهاالمحيلألواعأما

مركزياد.عرقالى



78قةلورا

تحملأنابيبخطوطالعروقوتوزيعها.العروقتنظيم

للضوءالورقةنصلرفعتوإذا.الورقةداخلوالماءالغذاء

وتوزيعها.عروقهاتنظيمطريقةرؤيةيمكنك

تخططاالعريضةالأوراقمعظمفيالعروقتكون

العروقمنكبيربعددمتصلةكبيرةعروقعدةمنشبكيا

بالماء،النصلأجزاءكلالعروقأصغروتمدحجما.الأصغر

الخضراء.الخلايابوساطةالمصنعالغذاءتحمعكما

وهى،الشبكىالتعرقأنماطمنرئيسياننوعانوهناك

اليد.براحةالشبيهأيوالراحيبالريقالشبيهأيالريشي

وسطيعرقلهاالريشيةالشبكيةالعروقذاتوالأوراق

رألممه،إلىالنصلقاعدةمنيمتدالعيريسمىرئيسى

أورأقوتتميزالعير.جانبيعلىأخرىكبيرةعروقوتتفرع

أما.التخطجطهذابمثلوالدرداروالبتولاالزانأشجار

عدةفلهااليدراحةتشبهالتيالشبكيةالعروقذاتالورقة

واحدةنقطةمنتمتدتقريبانفسهبالحجمرئيسيةعروق

القيقبلأوراقالعرقيوالتخطط.النصلقاعدةعند

راجمما.والجميز

شبكيةفليستالإبريةوالأوراقالرفيعةالأوراقأما

حيثمتواز،عرقىتخطيطلهاالرفيعةفالأوراق.التعرق

قمته،إلىالنصلقاعدةمنجنبإلىجنباعروقعدةتمتد

.الكبيرةالعروقبينصغيرةعرضيةعروقوتوصل

واحدعرقبوجودتسمحلدرجةصغيرةالإبريةوالأوراق

النصل.مركزطولعلىتمتدالعروقوهذه،عرقينأوفقط

الماءنقلغيرأخرىوظائفالورقةعروقتؤدي

تدعممثلماوتسندهالنصلتدعمأيضافهيوالغذاء.

متانةأكثروالعروق.المفتوحةالمظلةقماشةالمعدنيةالضلوع

علىالورقةوتساعدبها،يحيطالذيالأخضرالنسيجمن

.التمزقأوالسقوطمنوتمنعهاشكلهاعلىالحفاظ

وأواحدنصلللورقةيكونقد.الورقةأنصالعدد

بسيطة.ورقةتسمىواحدنصللهاالتيوالورقةأكثر.

عديدةوأنواعالنجيلياتومختلفوالبلوطالتفاحوأشجار

لهاالتيالورقةأما.بسيطةأوراقلهاالنباتاتمنأخرى

المركبةالورقةوأنصالمركجة.ورقةفتسمىنصلمنأكثر

.الوريقاتتسمى

ريشينمطفىتنتظمقدمركبةورقةأيةفىوالوريقات

فىالريشيةالمركبةالأوراقفيالوريقاتوتنمو.راحيأو

وسطيعنقجانبيمنجانبكلعلىصف:صفين

الأوراقذاتالنباتاتوتشمل.الورقةمحوريسى

وتنمو.الحدائقوبازلاءوالجوزالمرانأشجارالريشيةالمركبة

عنققمةمنالراحيةالمركبةالورقةفيالوريقاتكل

عديدةونباتاتالخيلكستناءوأشجاروللبرسيم.الورقة

راحية.مركبةأوراقذات

الميموزا،أنواعوبعضالجزرمثل،قليلةنباتاتوهناك

المركبةالأوراقهذهوفى.متضاعفةمركبةأوراقلها

الوريقاتمنعا.دإلىوريقةكلتنقسمالمتضاعفة

الواحدةالمتضاعفةالمركبةالورقةوتشبه.حجماالأصغر

شكليبديهمماأكثموالأوراقالأغصانمنمجموعة

.الواحدةالورقة

النصلويوصل،بالساقالشبيهالورقةجزء.العنق

معبعضهامتصلةصغيرةأنابيبالعنقوبداخل.بالساق

هذهوتتصل،الشفطأنابيبحزمةمثلقويااتصالأبعض

الماءالأنابيبهذهبعضوتحمل.النصلعروقمعالأنابيب

قدي.والمركبةالبسيطةالأوراق

وأواحدنصلللورقةيكون

نصلللورقةكادفإداأكثر.

ورقةتسمىفقطواحد

لهاالتيالورقةأما،بسيطة

بالورقةفتعرفلصلمنأكثر

الورقةأنصالوتعرف.ا!لركبة

وقد.بالوريقاتالمركبة

وتخطكيطهاتنظيمهايكون

منوقليلريشيا.أوراحيا

مركبةأوراقلهاالباتات

كلتنقسمحيثمتضاعفة

وريقاتإلىأخرىمرةوريقة

أصغر.
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تصنيعهتمالذيأمخذاءايحملالاخروبعضها،الورقةإلى

.ال!خرىاللأجزاءإلىالورقةفي

فائقةلأطوالالنباتاتمنكثيرفىالأوراقأعناقتنمو

نأنجد،المثالسبيلفعلى.مظللةالأنصالكانتإذا

لهاي!صنقدمحصودغيرنجيلبينالناميةالبرمميمنباتات

الأعناق!ذهوتر!51،1إلىطولهايصلأعناق

يكونبينما،الشمسضوءإلىالبرسعيموريقاتالطويلة

التيالخضراءالمسطحاتفيالبرمميماأوراقأعناقطول

سم.52.منأقلدائما،تحصد

والشجيراتالأشجارمنكثيرفىالأعناقتنثني

ضوءمنممكنقدرأكبراستقبالمنالأنصالتمكنبطريقة

بعضهاالأوراقبعضتظللالثنىلهذاونتيجةالشمحه!،

الالتواءالنصلعلىيسهلمرنامقبضاالعنقويمثلالاخر.

.والتمزقالتلفيمنعوبالتاليالرياحم!بوب

منبكثيرأكبرالنباتاتبعضفيالأعناقت!صن

نباتاتمننأكلهاالتيفالأجزاءمنها.تخرجالتيالسيقان

وعلى.النباتاتهذهأعناقهيالخزنيوالراوندالكرفس

ذاتالنباتاتبعضأوراقأننجد،ذلكمنالسقيض

.أعناقلهاليمست،النجيلياتأنواعخاصة،الغضةالسوق

عنققاعدةعندتنموانصغيرتانسمدلتان.الأذينات

أنصالالأذيناتمنكثيروتشبه.النباتاتبعضأوراق

النباتاتبعضفيتنمووالأذيناتخضراء.صغيرةأوراق

وبعض.وتحميهتكوينهأثناءالحديثالنصلوتطوقبسرعة

معينةوأشجارالصفصافأشجارأذيناتمثل،الأذينات

مهاجمةمنتمئالحشراتالتىالموادبعضتفرزالكرزمن

النامية.أ!رقةا

اكتما!بعدالنباتاتمنكثيرفيالأذيناتوتسقط

أنواعمنوالقليلالحدائقبازلاءولكن.النصلتكوين

للورقةإضافياجزءاتعدكبيرةأذيناتلهاالأخرىالنباتات

.الغذاءتصنيعفىوتسهم

الورقةبوساطةالغذاءصنعطريقة

فهيالغذاء.لتصنيعرائعامصنعاالخضراءالورقةتعد

باستعمالبالطاقةغنيغذاءإلىبسيطةموادبتحويلتقوم

حصولكيفيةالقسمهذاويصف.فقطالشمسيةالطاقة

يقدمثمالغذاء،لتصنيعالمطلوبةالخامالموادعلىالورقة

فيالغذاءالورقةبهاتصنعالتيللطريقةبسيطهاشرحا

عمليةالقسمهذايناقشوأخيرا.الضوئياشتركيبعملية

صئفيأساسيادوراتؤديالتيالماءفقدعمليةوهيالنتح

أ!رقةافطالغذاء

إلىالخضراءالورقةتحتاجالحأم.اللوادعلىالحصول

الكربونأكسيدثاني-أ:وهيالغذاءلتصنيعأشسياءثلاثة

والماءالكربونأكسيدثانىويمثلالضوء.3-الماء2-

فيوهوالضوء،أما.الضوئيالتركيبلعمليةالخامالمواد

الورقةداخل

الخفراء

مشجةمصاحالإسفنجيةوالخلاياالعماديةالحلاياتعمل.أسرقةالمص!!العديدةالتركيماتاعرضياالمقطعهدايوضح

النباتأحزاءإلىالورقةسالغداءلحملأسلحاءاس!يحيقومبيسماالماء!توريعالعر:قفىالسمئالحمتحبىويحتصللعداء.

والخروجالورقةإلىالدخولمنالغاراتفتكىأطمصلالسملىاصسطحاعلىالموجودةالمسامأوالتعراتأما.الأحرى

محها.

العياالبترةعماديةخيةلحاءلحخضراءل!!دات

!خ!سيح

ورجيهمسحسوض!!حيم-كيع2-ءد!40لم+-!!.*--

هيرفر!!!-!!!؟كاء؟؟يغابر2!!!!!!،معلقثعرمموحثعر
17لمط-!-3هـ-7كا2نملم/-..-كي،-4هـ،ا!المكبرالور!هممطع

.::،.!اليسارإلى

هـ-ء!3،،/*ة؟أ.ثع2شءحهمءعير!،إأ!ء!يم4ب!فيال!ث!صب!؟.لمأجبئ3

لم-ير-سمح!-!3!!أ!!؟3!3!ئمبملم*،شفي8ابهصحماض!سصحه.!" --+-عكمثعوص!بن،لأءلم:-ا"

"ح!ك!و-حشب!،-1صحضصصحتر---أت/!!"!؟كل/خمص!!ءرسةلحاايالخ!ا
-!أ-!.37ص!وو-!--نخ--غ--"عير!ماأفيصأكسيدليتاكميةالحارسةالح!ياتسطم

7؟اال!عمأل!افحلالم!تمرالتيالماءولخارال!صبود

السفلىالترةثغر!عرقا.هـجة!يةاتناءمفتو!كأنعادةوالتعرات.الثغرة

العداء.بتصميعالورقةقيام
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كانفلوبمالإضاءةشدةمنمعينمستوىفيالشمسضوءعمليةتحركالتيالطاقةفيوفر،الشمسضوءالعادة

كانإذاأماكافيا،غذاءالورقةتصنعفلنجداخافتاالضوء.الضوئيالتركيب

للغذاء.المصنعةللخلاياضررايسببفقدساطعاالضوءالهواءمنالورقةإلىيدخلالكربونأكسيدثاني

ضوءفيتنصوالتيالنباتاتمنكثيرأوراقتتميزالتي،المساموهذه.عديدةصغيرةمساموللبشرة.الخارجي

حجزعلىتساعدجداسميكةالسا!بأدمةأصشمساإلىالدخولمنالكربونأكسيدثانيتمكنالثغورتسمى

وقدللماء.الزائدالفقدمنالورقةوتحمىالشديدالضوءمقوستينحارستينبخليتينمنهاواحدكلويحاط.الورقة

وتقلل،السطحمنتنموعديدةشعيراتللأوراقتكونوالارتخاء.الانتفاخلمامكانهاالفاصوليابذرةشكلفي

ولأوراق.الساطعالضوءحدةمنأيضاالشعيراتهذهويدخلواسعةفتحةالثغريفتحالخلاياهذهتنتفخوعندما

الأبيضالحوروأشجارالغرنوقينباتاتمثلالنباتاتبعضالخلاياترتخيوعندما،الورقةإلىالكربونأكسيدثاني

الملمس.خشنةيجعلهامماالعسطحعلىعديدةشعيراتأثناءالنباتاتمعظمفيالثغوروتفتحالثغر.ينغلقالحارسة

عندتنموالتيالنباتات)وهيالألبيةولبعفالنباتات.الليلخلالوتغلقالنهار

تخدمالتيالبضاءالشعيراتمنأغطة(عاليةأرتفاعاتقدمثلاالشمسدوأرفورقةثغور.عدةبالورقةتوجد

تأثيرمنالنباتحمايةعلىتساعدكما،نفسهالغرضلدرجةصغيرةالثغورهذهولكنثغر.مليونينحولهايكون

المنخفضةالليليةالحرارةودرجات،البرودةالشديدةالرياحالثغورغالبيةوتكون.الورقةسطحمن%امنأقلتمثلأنها

الأعشابمثلالنباتاتبعضوتزدهر.الجبليةالمناطقفيللشمسكاملةإضاءةتحتتنموالتىالأشجارمعظمفي

الظل.في،الغابةأرضيةتحتلالتيوالشجيراتوالسراخسمنالعديدوفي.للأوراقالمظللةالسفليةالبشرةعلى

منقليلوعدد4رقيفأدمةلهاالنباتاتهذهمعظموأورأقالسطحينبينبالتساويالثغورتتوزعالأخرىالنباتات

أكبربدخولالخصاضهذهوتسمحاسحطح،شعيرات.والسفليالعلوي

.الأوراقإلىالضعيفالضوءمنممكنقدرجذورامتصتهالذيالماءعلىالورقةتحصلالماء.

فيالورقةنصلداخلتتم.الضوئيالتركيبعمليةإلىويدخل،الساقعبرأعلىإلىالماءهذاوينتقل.النبات

العمافىيةالخلاياللغذاءالمصنعةالخلاياأنواعمننوعينجميعإلىالماءالورقةعروقوتحمل.العنقخلالمنالورقة

والأسطوانيةالطويلةالعماديةوالخلايا.الإسفنجيةوالخلاياخلاياكلإلىالماءالعروقأصغروتحمل،النصلأجزاء

ثلاثإلىطبقةتكونوهيللغذاء،المنئالأساسىهيتقريبا.النصل

الإسفنجيةالخلاياأما.الأعلىالسطحتحتطبقاتالبشرةوتغطىجدا.رطباالنصلباطنيكونوعادة

العماديةالخلايابينفتقعالشكلالمنتظمةوغيرالعريضةحفظفىالقشيرةوتساعد.القشيرةيسمىشمعيبغطاء

الخلايامنالنوعينهذينداخلوتسبح.السفليوالسطحكميةالورقةتفقدذلكمنوبالرغم.الجفافمنالورقة

تعرفالتيالخثنهراءالصغيرةالأجساممنكبيرةأعدادبخارشكلفيالمفقودالماءغالبيةتتسربإذالماءمنكبيرة

هذهمنكلوتحتويالخفمراء.البلاستيداتباسم.النتحعمليةأثناءالثغورخلالمن

اليخضورمنعديدةجزيئاتعلىالخضراءالبلاستيداتالضوء،بدونالغذاءتصنيعالأوراقلاتستطجعالضوء.

)الكلوروفيل(.يكونعندمالهاكفايةبأحسنتعملالأوراقمعظملكن

ل!7-لأ؟كأع"اليحم!ورعلىصوءالتمصيقط*!الأوراقتمع.الضوئيالتركيب

سكا-لم!4!!ير/"الحصراءاللاشيدات!ىغمم!غ؟لم*صى!،!!+فيحيول!ق!يرالتر!عمليةطريقصالعداءالحصراء

عىكا؟!-س"كاير-خ!+قيبرقيقيلم؟لىير!يسقطعدماالعمليةهدهوتدأ.الضولى

تنء-"لمبر"/3--كأ"ضلم3ح!عئن!رزكأ!!أاللاستيداتعلىالشمسصوء

؟صآخءخكاى،لمجبئخ

الكرلودأكيدناىيدحل"-ء:كاى؟ا*!صكا*؟7!فيبرش+الأكسحيريطلقتحتويصعيرةاحساموهيالحضراء،

ا!رحمطا!واءساررفإلى!4صكاس،ء؟ىى؟!بز!!"!؟:الهواءإلىا!صرتس!حضراءمادةعلى

ط-ل!+فيكايزرز!ء؟:!؟ئر؟--لا-الطاقةأح!صلوروفيلايمتص)الكلورو!يل(.

"3ثز-!ء!ئمير"صكاءلمكا؟!

-!-؟*قيفي؟ص+"-كا+-هذهوتشطرالشمصصوءساللارمة

+-"صر--ش-خ؟!س-فيهيحدبىوإلىاثاءالضوفيهالطاكهسحر-7---هيدروح!إلىالماءحريئاتالطاقة

عءغص-،،!!-!غعلىالحصولقيثاك!مع7،لهـيدر،جنري!حدوأك!تجين،تاىمعالهيدروحينويتحدواكسحير.

ش!!-س!!!*"؟نماورورم!الماء7سكز-سكي!*الكزيون-لتكويفىا!عميدسيطسكرلت!صيىالكربونأكسيد

ثالويا.لاتخالوصمهالأكسحيرولمجطلق
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العروقمنللغذاءالمصنعةالخلاياإلىالماءيدخل

وخليةعماديةخليةب!صلجزئياويحيطللخصل.الصغيرة

وغازاتال!صبونأكسيدبثانىمليءهوائىحيز،إسفنجية

الحيز،هذامنالكربونأكسيدثانيالخلاياوتمتص.أخرى

تبدأالخضراءالبلاستيداتعلىالضوءيسقطوعندما

منالطاقةالكلوروفيلويمتص.الضوئيالتركيبعملية

الهيدروجينإلىالماءجزجاتالطاقةهذهوتشطرالضوء،

أكسيدثانىمعالهيدروجينيتحدذلكلعد.والأكسيجين

معقدةالعمليةوهذه.بسيطسكرذلكوينئكنالكرلون

منالمتبقيالأكسجينويخرج.خطواتعدةوتتطلبجدا

الثغور.خلالمنالهواءإلىالماءجزيئاتشطر

عبرالضوئيالتركيبعمليةبوساطةالمصنعالسكرينقل

وقد.الأخرىالنباتجمئأجزاءوإلىالساقإلىالعنق

للنمواللازمةالطاقةويولدأضباتيةاالخلاياداخلالسكريحرق

السكريتحولوقد،أخرىعملياتلأيةاللازمةالطاقةأو

ذلكإلىوبالإضافة.نشويةومواددهنيةموادليحونكيميائيا

البروتيناتلينتجالمعادنمختلفمعالسكريتحدفقد

إلىالمعادنوتدخل،الأخرىالحيويةوالموادوالفيتامينات

الجذور.تمتصهالذيالماءفيذائبةالنبات

ربدرجةفيالشمستتسببعندمايحدث.النتح

تحويلالتسخينهذاعنويشجأضصل،اداخلالماح!حرارة

نأذلكبعدالغازلهذاويمكنبخار.إلىالماءمنكمية

الورقةتبريدفيالنتحعمليةوتساعدالثغور.خلالمنيخرج

.الحرارةمنجزءايمتصالمتسربالبخارلأنالداخلمن

منالماءانسيابامشمرارعلىأيضاالنتحعمليةتساعد

عبرتدفقهأثناءمتصلاعموداالماءويكون،أعلىإلىالجذور

فيالماءجزيئاتلأن،ال!وراقثمالساقأعلىوإلىالجذور

نأالعلماءويعتقد.بعضمعبعضهايتماسكالعمودهذأ

عمليةبوساطةتزالعندماالعمودقمةتحتلالتىالجزيئات

وقوة،أعلىإلىبأكملهالماءعمودسحبيتم،النتح

العالية.الأشجارقممإلىالماءلسحبكافيةهذهالسحب

المعادنمنإمداذاتؤمنالنتحعمليةفإنذلكإلىوبالإضافة

مستديمة.بصفةالتربةمنالمذابة

المتخصصةالأوراق

إلىلالإضافةخاصةوظائفالأوراقبعضتؤدي

تصنيعغيرأخرىوظائف!يؤديوبعضهاالغذاءتصنيع

ال!وراق-أ:المتخصصةايلأوراقهذهوتشملالغذاء.

القنابات.-4المحاليق3-التخزينأوراق2-الواقية

.الحشراتصائدةال!وراقء-

البرعمحراشفعلىتشتمل.الواقيةالأوراق

ومتراصةوعريضةقصيرةالبرعموحراشف.والأشواك

منكثيروفي.السقفألواحمثلبعضفوقبعضها

الخلايامنخارجيةطبقةالبرعملحراشفيكونالنباتات

حادةورقيةتراكيبالأشواكبعضوتعدللماء.الطاردة

تغطي،المتالممبيلوعلى.يؤكلأنمنالنباتتحمي

حيواناتمنالنباتلتحمىالشوكياتأوراقالأشواك

الشجيراتأنواعأحدوهو،،البريالآسويتسلح.الرعي

امتدادعلىتكونبأشواك،الخضرةالمستديمةالاشجارأو

شسوكية.كتللهاالصبارأنواعمنوكثير،الأوراقحافات

حادةأشواكالصبارأنواعمنكثيرفيبالأوراقوتستبدل

الخضراءالسيقانوتقومالنمو.المكتملةالنباتاتعلىتنمو

الضوئي.التركيببوظيفةالنباتاتهذهفي

فيالموجودالواقيةالورقأنواعمنآخرنوعوالإغريض

الطولىالاتجاهفىالإغريضويلتف،اللوففصيلةأعضاء

بداخله.الأزهارويحمي

فيالغذاءالنباتاتمعظمتخزن.التخزينأوراق

خاصةأوراقلهاالنباتاتبعضلكنسوقها،أوجذورها

سبيلعلى،والتيوليبفالبصلالغذاء.منأغائضباتحتفظ

ومتشحمةقصيرةخزنأوراقمنأساساتت!صن،المثال

الأوراقهذهتستيمولا.البصليةالحراشفتسمى

الأرضسطحتحتالغذاءخزنووظيفتهاالغذاء.تصنيع

البصل.انظر:الشتاء.فصلفى

الجافة،المناطقفيتنموالتيالنباتاتمنالعديدتتميز

العالمحيفنباتاتالماء.بخزنتقومسميكةبأوراق

لهاالصخريةالسفوحعلىتنمووالتي،بالحزازياتالشبيهة

مدغشقرفيتنموالتيالمسافروشجرة.الأوراقهذهمثل

أعناقهافيالماءمنكبيرةكمياتتخزنضخمةأوراقلها

ماءشربةعلىالحصولالظمأىللمسافرينويمكن.المجوفة

العنق.قاعدةبخرق

علىتساعدبالسوطشبيهةرفيعةتراكيب.المحاليق

حولتلتفبأنمكانهافيالمتسلقةالنباتاتتثبيت

تؤدي.الأخرىالصلبةوالأجساموالأسلاكالأغصان

وظيفةالمتسلقةالنباتاتمنالعديدفيالمتخصصةالأوراق

المتسلقةالحدائقبازلاءأننجد،المثالسبيلوعلى.المحاليق

محاليقهىمنهاالعلياوالوريقات،مركبةأوراقلها

أزهار)من،الحلوةالبازلاءأنواعأحدوفي.خيطية

وتكبر،محلاقإلىبكاملهالورقةنصليتحول(،الحديقة

زهرةأماالغذاء.صناعةبوظيفةلتقومالنباتفيالأذينات

المحاليق.بوساطةيتسلقآخرلنباتمثالف!الالام

النباتاتبعضأزهارتحتالقناباتتنمو.القنابات

منوأبسطشكلهافيأصغرالقناباتومعظم.مباشرة

فصيلةأعضاءمنكثيرويتميز.للنباتالعاديةالأوراق

والعصااللؤلؤيةأزهارأنواعفيهابما-المركبةأصغرىااللؤلؤية
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قناباتبوجود-الشمسودوارالحدائقوأذريونالذهبية

.للنباتالزهريالعنقودتحتقلافةتكونالقناباتوهذه

البوجنفيليةمثل،النباتاتأنواعمنقليلعددوهناك

وجذابة،كبيرةقناباتلها،القنصلوبنتالمزهرةوالقرانيا

لكنهاالزهرةمنجزءشكلفيتظهرالقناباتوهذه

العناقيدهيللقرأنياالحقيقيةوالأزهار.كذلكليمست

البيضاء.الأوراقوسطفيالصغيرةالصفراء

اللاحمةالنباتاتتتميز.الحشراتعائدةالأوراق

والنديةوالنابنطالحشراتصائدمثل"اللحوم"آكلات

علىتطبقأوراقالهابأن،الذبابوشرك)الدروسيرا(

قادرة،الأوراقبقيةشلكلمثلها،الأوراقوهذه.الحشرات

أيضالهاولكنالشمسضوءبتوظيفالغذاءتصنيععلى

واصطيادهاالحشراتجذبمنتمكنهاخصائص

للحشراتالصائدةالأوراقذاتالنباتاتوتنمووهضمها.

الأوراقالمتحصصةالأوراقهذهوتشمل.منهبدلاأوتصنئالغذاء،إلىبالإضافةحاصةلوظائفتقومالأوراقلعضا!ممصةالأوراق

مثلالمتخصصةالأوراقولعض.الحشراتصائدةوالأوراقالقحابيةوالأوراقالمحاليقوأوراقالتخزينوأوراقالواقية

نموها.لطريقةنسبةأوراقأنهاعلىالتراكي!هدهالنباتعلماءويعرد!.الأوراقتشبهلاالصبارلباتألتمواك

القنفذيالصبارأتحواكمثلالواقيةالأوراق

.النباتأكلمنالحيواناتتمع)أعلاه(

فيالمتسلقةالنباتاتتتبتالنباتيةالمحاليق

)أعلاه(الحدا"شبارلاءومحاليقأماكنها.

.أسلاكحولملتفة

المصليةالحرالتحورتشملالغذاءتخزينأوراق

الأوراقهذهتحزن)أعلاه(.للتيولي!

الشتاء.فىالأرضاسطحتحتالعذاءالمتحتمحمة

بنتبأزهارتحيطالزاهيةالحمراءالقنابات

علىالأوراقهذهتساعد)أعلاه(.القنصل

للأزهار.الملقحةالحشراتجذب

التيالنباتاتع!شائعةالماءتخزينأوراق

النباتاتهذهتشمل".الجافةالمماطقليتسمو

العالم.حينبات

الحشراتتجذبللح!ثراتعائدةالأوراق

صائدأوراقتأسروتهضم!ا.وتأسرها

.لزجغشاءفيفريست!ا)أعلاه(الذبا!
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قليلةكميةعليالتربةتحتويحيث،الرطبةالأراضيفي

منالمهمالمغذيهذاعلىوتحصل،النيتروجينمن

وأوراقها،النباتاتهذهأوصافلمعرفة.الأسيرةالحشرات

اللاحم.ان!:

الأوراقجمعطريقة

صورأولهامسوحاتعملأوالأوراقجمعيكونقد

أوراقذاتنباتاتعلىتعثروقد.الممتعةالهواياتإحدى

فىوحتىوالحدائقوالغاباتالحقولفيللأنظارلافتة

منتأكدنباتأيأوراقإزالةقبلولكن.المدنشوارع

أخذيعدإذ،الأرضمالكمنمسبقإذنعلىالحصول

الأخرىالعامةوالملكياتالمتنزهاتمعظمفيالأوراق

قانوفي.غيرعملا

قليلا،عدداخدالحجمكبيرةأوراقاتجمعوعندما

الأوراقمعظموفى.العنقفيهابماكاملةالورقةواقطف

أوراقاتجمعكنتوإن.الساقعنبسهولةالعنقينفصل

بالعنقمتصلةالوريقاتكلعلىتحافظأنفتذكر،مركبة

جزءقيمإلىتحتاجقد،صغيرةتج!إوراقاوعندما.الطويل

ماواعتبربالغصنملتصقةالأوراقعلىحافظ.الغصنمن

الإبريةالأوراقدائماواجيم.منفردةورقةكأنهاقتطعته

الطريقة.بهذهوالراتينجيةوالصنوبرالتنوبلأنواعالصغيرة

حديثاالمقطوعةالأوراقتتجعد.الأوراقحفظطريقة

منلابدالأوراقتضغطولكىنضغطها.لمإذاوتتشقق

ثقلأضعثم،الصحفورقمنطبقاتعدةبينتنظيمها

منرزمةوعليهاالرقائقيالخشبمنوقطعةفوقهامعقولآ

تبقىأسبوعلمدةوبالضغط.الكافىالوزنلتوفيرالكتب

ورقعلىوضعهاذلكبعدويمكن،مسطحةالأوراق

العنق.فوقلاصقشريطمنقطعةبوضعوتثبيتهامقوى

مسحبعمليةتقوملكيوطباعتها.الورقةمسحطريقة

طاولة،علىأعلىإلىللورقةالسفلىالسطحضحع،الورقة

طباعةورقأوالشفافالورقمنبصحيفةالورقةوغط

بجانبوسريعاخفيفامسحاالورقةعلىام!حثم،خفيف

شفملون.بقلمأونباتيفحمبقطعةأووناعمحادمرسم

علىالرئيسيةوعروقهاالورقةحدودتدريجئاتظهر

حبرإلىتحتاجالورقةمنمطبوعةصورةولعمل.الصحيفة

علىالحصولويمكن.ومدحاةالخطوطرسامأوالطابع

طبقةلبسطالمدحاةاستعولمتجر.أيمنالأشياءهذه

منملساءقطهعةأوالزجاجمنلوحعلىالحبرمنرفيعة

علىللورقةالسفلي!إلسطحذلكبعد.المقوىالورق

جميعوامسئكللىالورقةعلىورققطعةضعثمالحبر،

الورقةقطعةأبعد،المسحوبعد.بأصابعكالورقةأجزاء

علىالمحبرالورقةسطحوضعبحذر،النباتورقةوالتقط

النباتيةالوبىقةغطثم،مخططةغيربيضاءورقصحيفة

تحركلئلاحذراوكنعليها،وامسحأخرىورقبصحيفة

صحيفةأبعدالمسحمنالفراغوبعد.المسحأثناءالورقة

منمطوعةصورةستظهر.النباتيةوالورقةالعلياالورق

السفلى.الورقصحيفةعلىالنباتيةالورقة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

فرديةنباتاتصالعالميةالعربيةالموسوعةفىعديدةموضوعاتهاك

القيقب،العشقة،مثلا،انظر.الأوراقعنمعلوماتعلىتحتوي

الأشحارأنواعمنالعديدلأوراقالتوصيحيةالرسومأجلومى.النخلة

.لشجرةاالظر:،ئعةالشا

صلةذاتأخرىمقالات

)الكلوروفيل(اليحضورالبرعم

لباتاالصوئياضكيب

الموفوعصرعنا

الأوراقأهمية-1

الورقةحياةقصة-2

الورقةلونتعيير-ححياتهاتمدأالورقة-أ

الورقةموت-دالوردةممواكتمال-!

لورقةاجزاءأ-3

الصفيحةأوالنصل-أ

العمق-!

الأديات-ج

الورقةبوساطةالغذاءصنعطريقة-4

الحامالموادعلىالحصول-أ

الضوئياضركي!اعملية!

السا-ج

المتخصصةالاوراق-5

القماباتدالواقيةالأوراق

الحشراتصائدةالأوراقهـالتحري!أوراقب

المحاليقخ-

الأوراقجمعطريقة-6

الأوراقحفظطريقة-أ

وطباعتهاالورقةمسحطريقة!-

أسئلة

فصلقدوممعلونهاالمتساقطةالعريضةالأوراقتعيرلمادا

الحريف؟

أستح؟اما-2

؟والحيوالاتللنباتاتوحيويةأساسيةالأوراقاتحدلمادا3

النيتروجين؟ع!اللحومآكلةالحباتاتتحصلكيم!-4

والمركبة؟البسيطةالأوراقدينالاحتلادأوحهما-5

؟الأوراقمنتستحرجالتىالمشجاتما-6

الكرلون؟أكسيدثاليعلىالورقةتحصلكيرو-7

الورقة؟وندبة؟الالفصالممنطقةالمقصودما8

بالمعمئبمللورقةصورةتعملكيف-!

؟أعناقالأوراقالكلهل؟العنقما-01
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بالبرمجةالاقتراع

بطاقةيستعمل

الناخ!يثقب.الحاسوب

مرلعفييؤشرأوثقبا

الحزبأوالمرشحمقابل

.يختارهالذيالاقتراخأو

طريقهاعنللناخبينيمكنالتيالوسيلةالاقتراعورف

ورقةتكونأنويمكن.الاقتراعفياختيارهميقررواأن

التيالقضاياوتصفالمرشحينتبينمطوعانموذجاالاقتراع

البلدانبعضفيالاقتراعويعتمد.الناخبونيقررهاسوف

.الاقتراعجهازعلى

عشرالتاسعالقرنقبلالسياسيةالمجموعاتكانت

المرشحينأسماءفيهامدونةبطاقاتتوزعالميلادي

هذهيستعملواأنالناخبيندمامكانوكان.المفضلين

نأالصعبمنكانأنهإلا،اقترأعأوراقبوصفهاالبطاقات

كانوا.القائمةفيأسماؤهمتدونلملمرشحينيصوت

اختياريضطبونكانواأنهمبمعنى،البطاقةيخدشونأحيانا

اخر.اسماويكتبونالحزب

دائما.للناخبينمتوفراالسريألاقترأعامتيازيكنلم

ولإصلاح.معتاداشيئاالرشوةودفعالإكراهوسيلةوكانت

اسريالاقتراععمليةالبريطانىالبرلمانشرع،الافاتهذه

بريطانيافىسرياأصئالاقتراع!رةولاول،أم872عام

فيوماساشوسيتسكنتاكيولاياتأقرتوقدوأيرلندا.

للاقتراعالأستراليبالنظاممعروفماهوالمتحدةالولايات

اقتراعورقةالنظامهذافيناخبكليتسلم.أم888عام

حجيرةفيعليهايؤشرثم،الاقتراعمناطقفيمطبوعة

وضعفقدالاقتراعجهازأما،تامةوبسريةالمستورةالاقتراع

مأ298عامالمتحدةالولاياتفيالاستعمالموضع

الأسترالي.الاقترأعنموذجمستعملا

قوائمتدون،البلدانلمعظمالعامةالانتخاباتوفى

السياسي،والحزبمرشحكلباسمالاقتراعورقةعلى

يمكن،دائرةأومقعدمنلأكثرالانتخاباتتكونوعندما

لأن،مشتركةقائمةفيحزبكلمرشحويدونأن

الاقتراعورقةبدايةفىأسماؤهمتكونالذينالمرشحين

بعضتعمل.الأصواتأكثرعلىيحصلونماغالبا

التصويتكاورا!تىالأسماءدورانعلىأمريكاولايات

متساويةبنسبةالأعلىفىمرشحكلاسميظهر،المطوعة

.اللاقتراعلأوراق

عندالعاليالبلاطفيالحكامكان.تاريخيةنبذة

وأحجربإسقاطعامةبصورةبآرائهميدلونالإغريق

المركزفيتثقبالتيالكرات.علبفىمعدنيةكرات

أما.الإدانةأحكامإلىترمزبالآلممودتتلونالتىأو

يستعمل.التبرئةفتعنيوالبيضاءالمثقوبةكيرالكرات

للتصويتوالسوداءالبيضاءالكراتحالياالنواديبعض

غيرالألثمخاصويسمىجدد،أعضاءاختيارعلى

التصويتأنأوسوداءكريطلهمفيقالبهمالمعترف

سلبي.لهم

اللوحاتأوالبطاقاتعامةبصورةالروماناستعمل

المؤيدونيؤشر،القانوتفيتعديليقترخحينما.الخشبية

المرشحينأسماءوتكتب،مختصرةبرموزالاقترأععلى

كانفقدالوسطىالقرونفيأما،الاقتراعأوراقعلى

الأقساموحداتفيانتعع!ولكنه،الإهمالطيالتصويت

وقد.الميلاديعشرالثالثالقرنفيلإيطالياالإدارية

عشراسمادسالقرلىفيإنجلترافيالاقتراعاستعمل

عشرالسابعالقرنفيوبلجيكاهولنداوفيالميلادي

الولاياتفيمكتوبةاقتراعورقةأولكانت.الميلادي

.أم634عامماساشوسيتسفىالأمريكيةالمتحدة

.الانتخابأيضاتانظر
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بنورقةم(.161-؟.هـ،أق-2)؟لوفلي!ورقة

أسدبنيمنقرشي،حكيمعبدالعزىبنأسدبننوفل

الجاهلية.فينصرانياكانخويلد،بنتخديجةعموابن

كثيرةنصوصاساقحجرابنلكنصعحبتهفياختلف

ورقةأنالبخاريصحيحوفي.صحبتهمجموعهافىتثبت

موسى،علىأنزلالذيالناموسهذاصزد!!د:للنبىقال

قومك.يخرجكإذحيا،أكونياليتنيجذع،فيهاياليتني

(.وتصديقهواتباعهإسلامهفيظاهر)هذا:النوويقال

زمنأدركبل:وقيل،بقليلصزر!دالرسولبعثةبعدمات

عثةمر.محمدانظر:.البعثةمنالثالثةالسنةفيبلالتعذيب

صياغةأوبريطانىح!صميتقريرالبيضاءالورقلأ

للأوراقمعروفاسموهو،مهمموضوعحولسياسة

حولالعموملمجلسفنئاالمقدمة)المستنداتالرسمية

بالأوراقالوثائقهذهالبريطهانيونسمىوقد(التاجقرارات

فيوضعهدونوقدمبعجالةأعدمعظمهالانالبيضاء

لتقديميستخدمكانالذيالأزرقالتقليديالملف

المفصلة.المستندات

للتشريعاتوفقاالتاجمنبأمرالبيضاءالورقةوتعد

وتضمالأعضاء.لاطلاعرسميكتقريرأوالبرلمانية

بالتجارةالعلاقةذاتوالوثائقالحساباتالبيضاءالأوراق

سلطةترجعالتىالشعبيةأوالعامةوالموضوعاتوالمالية

شراءالشعبلأفرادويمكن.العموملمجلسفيهاالتشريع

الجلالة.صاحبةمكتبةمنمنهانسخ

الاقتراعمنجزءاالأساسفىالبيضاءالأوراقكانت

بوساطةتوصيلهايتمالتيالأوراقعلىيشتملكانالذي

دارمنكم5نطاقفييسكنمشتركأيلمنزلالساعي

ترسلفكانتالمنطقةخارجمنالمشتركونأما.البرلمان

بالبريد.إليهما

منلأجزاءنسخاالبدايةفيالأبيضالورقكان

الرسعميةالتعديلاتيتضمنالذيالأزرقالكتاب

فيالعمليةهذهانتهتوقد.المطجعيةللأخطاءوالتصحيحية

الحالي.معناهليأخذالأبيضالورقوعادأم049عام

.الأزرقالكتاب:أيضاانو

فىتعيع!التيالسحالىمننوعا03لنحواسمالورل

أسشرقيةاالهندوجزروأمشرالياالجديدةوغينياسليمانجزر

الإقوانة.الورلحيواناتوتسمىوإفريقيا.الجنوبيةوآسيا

عميقضيقلسانوله،والرقبةالرأسطويلوالورل

ونقاطبخطوطبنيأوأسودعادةالورلوجسم.التشعب

ذيلوللورل.وقويةقصيرةالورلوأرجلصفراء.مرقشة

الأقل،علىمتراالحيواناتهذهطولويبلغ.السوطيشبه

أمتار.ثلاثةإلىطولهيصلكومودوتنينيسمىنوعوهناك

لإندونيسيا.سونداأجسرجزرفيالأصنافهذهوتعيم!

علىعاليايقفما،ركنفىالورليحاصروعندما

منأكبرالعرضهذافيويبدو،جسمهوينفخ،أرجله

أيضانفسهعنالدفاعالورلويستطيع.الحقيقيحجمه

العضطريقعنأو،السوطيشبهالذيذيلهباستخدام

.الحادةبأسنانه

ذلكفيبماتقريبا،قتلهيستطيعحيوانأيالورليأكل

الكبيرةوالحشرات،الصغيرةوالثدلياتوالطيور،،الزواحف

وتجيدالماءمنقريباالأورالمنالكثيرويعيش.والقشريات

،الحيواناتهذهتسبحوعندماوالغطعر.السباحةجميعها

بتلويللأمامنفسهالتحركجانبيهاإلىأرجلهاتضعفإنها

التسلق.أيضاتستطيعكماوذيوأ!ا،أجسامها

هي:أنواعهاوأشمهر.البائضةالحيواناتمنوالورل

الماءوورلإفريقيا،فىالنيليوالورلدراجونكومودو

أسترالياإلىالهندمنالممتدةالمنطقةفىيعيشالذي

أمشراليا.فيجاولدالورلوهناكالشمالية

السحالى.:أيضاانظر

الأورامبعضوتعد.الجسمفيدلأنسجةأصتماذاالنموالورم

ولامعينةمنطقةعلىتقتصرأنهاأي(سرطانية)عيرحميدة

مرةتنمولاإزالتهاوبمجرد،الجسمفيآخرم!!انفىتنتشر

تماماتستأصللاالتى)اسرطانية(الخبيثةالأورامأما.ثانية

بعضتدمرماوغالباالجسمأنحاءجميعفيتنتشرأنفيم!ش

.السرطانانظر:.الجسمفىالأخرىاالأنسجة

التيالأنسجةأوالجلدفييخشأالذيالسرطانعلىلطلة!

للدمالمكونةغيرالأعضاءأوالجسمبتجاويفتحيط

والغضاريفالعظاميصيبالذيالسرطانأماالسرطانة.

هو)اللوكيميا(الدموابيفماض.الغرنفيسمىوايلأنسجة

والأطباء.للدمالمكونةالأخرىالأعضاءأوأعظمانقيسرطان

خبيثا.أ،كانحميداالورمنوعيحددونأصذيناوحدهم

فيالانسجةمننوعأيمنالأورامتنموأنويمكن

وأالعضلاتفيأوالجلد،فيتنموأنيمكنأيالجسم

عفموأيفيأوالعظامأوالدمشرايينشيأو،الأعصاب

ينموالذيالخشائيالورمهومعروفورماخر.وهناك

الخشاء.انظر:.الأذنخلفالناتئالعظهمفوق

فيها.تنموالتىالأنسجةباسمغالباالأورامتسمى

حميدورموهو(الشحمي)الورمالشحمومذلكومن

)الأورامالدبقومأورامومنها.الدهنيةالأنسجةفييتكون

الخلاياوهيالعصبىالدبقمنيتكونالذي(الدبقية

الورمفهواللمفومأما،الأعصابتسندالتيالمتفرعةالغريبة

اللمفية.الأنسجةفيالخبيث
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لسرطانا

يرلظهاادلسرطاا

الشامة

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الخبيثالورمالحيةالأسمجةفحص

العصبيالليفيالورماللوكيميا

)الأورام(،الجدد،البدوتونيومانظر:.الحميدالورم

(.)الأوراملدماغا

بالسرطانالإصابةعدىيدلمرضالخيدثالورم

ادورمأنبينهماوالفرقالحميد.الورممقابلفىالخبيث

ببطء،وينموالجسممنمحددةمنطقةفىيوجدالحميد

نشطةخلاياذووهو.بسرعةالخبيثالنوعينتشربينما

ويستخدم.والحجمالشكلحيثمنوتتفاوتألانقسام

يعنونعندماالخبيثالورمكلمةالناسمعظم

.السرطان

.الورمانظر:.الدبقيالورم

علاقةلا!رضينشاباممالعرقوييالورم

مفصلهو)العرقوب،الخيلعراقيبيصيبانبينهما،

وأالعرقوبيالعظاموورم(.الخلفيةللرجلالكاحل

الجزءفيعادةيكونعظمينموالحقيقىالعرقوبىالورم

معادنفىنقصعنوينتجللمفصلالسفليالداخلي

لكبسولةتورمالمنقعىالعرقوبىوالورم.العظامفيمعينة

عندتوجدأنهاالمعتقدومن،الرئيسيالمفصلنسيجمن

علاجالنادرومن.مشاكلأيةتسببماونادراالولادة

عادةمداواتهيمكنالعرقوبيالورملكن،المرضينمنأي

ووقاية،العرجلتخفيفالحصانحدوةتركيببتصحيح

العرقوبي.النموتزايدمنالعظام

يؤثرعضالوراثياضوأبالعصييالليفيالورم

رجلمرصأحياناويسمىوالجلد.العصبيالجهازعلى

جون:بعادةاليه)يشارميريكجوزيفإلىنسبةالفيل

ليفىورمبحالةمصاباكانإنجليزيرجلوهو(ميريك

الغريبةالعروضفييعرضميريكوكانفمديد.عصبي

عشر.التاسعالقرنأواخرفيالفيلالرجلباسم

خفيفةبنيةبقعهيللاضطرابالرئيسيةوالأعراض

على(سرطانية)غيرحميدةوأورامالجلدعلىمستوية

هذهتنشأماوغالبا.العصبيةالليفوماتتسمىالأعصاب

صغيرةأنتفاخاتمنتجة،مباشرةالجلدسطحأسفلالأورام

الميلادعندالبنيةالبقعتوجدماوعادةالجلد.فىوكبيرة

يدخلعندماغالباالظهورفيالعصبيالليفىالورمويبدأ

المراهقة.فترةفىالمصاب

منشدتهفيالعصبيالليفىالورميتراوحوقد

تنمولآخر،وقتومنخطير.مشوهإلى،بسيطاضطراب

الرؤيةفيتتحكمالتيالأعصابامتدادعلىالأورام

العصبيةالليفيةالاورامتؤثر،أخرىحالاتوفي.والسمع

وقد.للحياةمهدداالخلليكونوقد،الحيويةالاعضاءعلى

بالورمالمصابينمنوكثير.العظامعلىأيضاالأورامتؤثر

.الفقريالعمودفيتقوسلديهمالعصبيالليفي

نسبيا.شمائعوراثيخللالعصبيالليفيوالورم

.ولادةحالةكلمن.0003:ابنسبةتقريباويحدث

مجموعاتجميعبينالعصبيالليفىالورمويحدث

الذكورعلىويؤثروالعرقيةالجغرافيةوالمجموعاتالأجناس

متساوية.بدرجةوالإناث

العصبيالليفيبالورممصابلأبالمولودوالطفل

علاجهناكيوجدولا.الخلللوراثة%05بنسبةمعرض

علاجاكتشافأمالأنإلا،للأورامالجراحيةالإزالةسوى

علىالباحثون!تعرفعندماام099عامفىتزايدتقد

العصبي.الليفيالورملمرضالمسببةالمورثة

يتصلالذيالمكانفيصلبانتفاخالغلثهبالورم

الموجودةالأنسجةوتكون.القدمباقىمعالقدمإبهامفيه

الورمهذايكونوقد.ومحمرةثخينةالمنتفخالمكانفي

إدخالفيصعوبةيسببقدأنهكما.للإعاقةومسببامؤلما

الخصائصمنالملتهبةالأوراح!وتعتبرالحذاء.فيالقدم

السليمغيرالتوازنأوالضيقةالأحذيةتكونولا.الورأثية

بالجراحة.إزالتهاويمكن.لذلكسبباالقدمفي

أسترالياإلىأدخلتهفيروسىمرضالهلامىالورم

للمساعدةوالصناعيةالعلميةللأبحاثالكومنولثمنظمة

الهلاميالورمويحدث.الأوروبيةالأرانبأعدادضبطفي

أمريكافييعيشصغيرثديلحيوانطبيعيبشكل

الأرانبعلىتأثيرهواكتشف.التابيتيويسمى،الجنوبية

.م9191عامالبرازيلفيالأوروبية

نأإلا،أم369عامأمشراليافىالأولىللمرةوجرب

0591عاميوفى.بالفشلباءتالتجاربهذه

.مورايسهلفىللمرضالناقلالبعوضأطلق،ام59وأ

إلىأسترالياجنوبمن،الأرانبأصيبت،عامخلالوفي

الأرانببعضأظهرتوقد.المرضبعدوىكوينزلاند

.للمرضمقاومة

مرضإدخالتمظالعشرينالقرنمنالخمسينياتوفي

انتشرحتىصويلةمدةتمضولمفرنسا،فيالهلامىالورم

اكتسبتوأخيراأوروبا.قارةمنمكانكلفىالمرض

.المرضضدمناعةتدريجياالأرانب
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سلسلةورمبنجلسلسلة.سلسلةورميئجل،

الشمالإلىوتمتد.أحصم05طولهايبامتدرجةمنخفضة

حافتهاوفىأستراليا.شرقيفيليفربولسلسلةمنالغربى

لماتعريةبقايامنتتكون،بارابرانكونامنبالقربالغربية

مليون41نحومنذحدثتالتيالبراكينانفجارأتخلفته

الرئيسيةا!لفاقيهيالبركانيةالبقاياهذهكانتو.سحنة

الماجمابملوساطةسدتولكنها.البركانيةللأحجار

جرإلىأخيراتحوأتالتيالتبريد،الشديدةالصهارة

تراشيت.يدعىمقاوم

مضايقوتركتالبراكينتعرتالسنينملايينوبمرور

مدببةأبراجكقممالبركانيةوالأحجارالبركانيةأصخورا

منكلأبراجقمموتكونتالانحدأر،شديدةوسفوح

ممباير،توندرينممباير،بيلوكريماونتننيدل،كراترثلف

الصخورمنمخروطيةبركانيةأراضوهي،روكموبرا

شديدالضيقوالسفح.الطريقةبهذهتكونتالبركانية

ال!حجارعازلبقايامنبريدنايفالمسمىايلانحدار

إلىبعضهايصلالارتفاععاليةالقمموهذه.البركانية

وتعتبر.الطيعةفيلارزةتكونحيث؟أم،.ء.ارتفاع

الجيولوجيأضاريخهانظراقوميابممتنزهاورمبنجلمنطقة

.متميزةوحيواناتنباتاتولوجودالمتفرد،

قائدضدصدرورمزمرسوم.ص!مورص،

وأتباعهلوثرأنمعلنالوثر،مارتنالنصرانيالدينيالإصلاح

.القانونحمايةخارجوأصبحواالدينحدودعنخرجوا

الأمراءمنمكونمجمععنالمرسومهذاصدروقد

عاممايوفيبالمانياورمز،فىالدينورجالوالنبلاء

.أم521

إدانةتصدرمدنيةلهيئةمثالآالمرسومهذاكان

تلتالتيالدينيةالمجالسجادلتوقد.الدينعنبالخروج

الرومانيةبيندوليةتحالفاتوتكونت.المرسومتطبيقحول

هذافيالجناةأحدعنللدفاعوالبروتستانتيةالكاثوليكية

سلاموفرهاالتيبالهدنةإلاالنزاعينتهولم.الموضوع

.أم555عامأوغسبورغ

.اللوثريالدينيالإصلاح،مارتنلوثر،أيضا:انظر

،الأجسامالمفلطحةالأسعماكمنلمجموعةاسمالورئك

شسبيهةرفيعةوأذيال(عريضة،)جانبيةصدريةزعانفذات

والشفنينالورنكلينعلمياختلافهناكوليحه!.بالسوط

بعضلوصفيستخدمالورنكاسمأنإلا،البحري

انظر:الشفنين..الضحمةالأنواع

الشرقيالأطلسيالمحيطفيالشائعالورنكطوليبلغ

لونهاالسفليةوأجزاؤه،بنيأو،زيتوفيرماديولونهم52.

ويتغذى.العميقةالمياهفيتعيشأنواعوهي.رماديأزرق

الهيكلذاتالأسماكمثلأخرىبأسماكالورنك

الكلبسمكعلىتشتملالتي(عظام)بدونالغضروفي

أسماكوتعد.والرخوياتالقشرياتوكذلكوالشفنين

والقي!ة.المحبوبةالأسماكأطعمةمنالورنك

الهادئالمحيطفيالضخمةالورنكأسماكتعيش

علىيطلقكندا.فيللطعاممهمامصدراوتعد.أصشرقىا

جنوبفيويوجد.بوميالشائعالأستراليأ!رنكا

ورنكوبينبينهللتشابهنظرااسمهوأخذكوينزلاند،

الشائ.الأطلسى

.اللساعالسمكأيضا:انظر

وسميتوالزوايا.الأطواللقياستستعملأداةا!رفية

فيرنييهبييرالفرنسيالرياضيللعالمتكريماالاسمبهذا

.الميلاديعشرالسالغالقرنفىاخترعهاالذي

وأمدرجقصيرمقياسمنالورنيةأنواعمعظماتتكون

تساوي.أطولمدرجمقياسعلىتنزأ!مسطرة

أعشارتسعةالقصيرالمقياسعلىالمحددةالتقسيمات

تقسيماتتسعةتساوي.الطويلالمقياسعلىالتقسيمات

المقياسعلىتقسيمات01الكبيرالمقياسعلىصغيرة

الصغير.

قربالطويلالمقياسيوضع،الورنيةا!متعمالعند

يحرك(.مثلاقصير)أنبوبطولهقياسالمرادالجسم

يدققثم،الأنبوبطرفإلىيصلحتىالصغيرالمقياس

المقياستقسيماتمنأيمعتتطابقتقسي!اتهأيليرى

علىالصفرنقطةمنالخامسالتقمسيمأنافترضالكبير.

على25التقسيمموقعموقعهيطابقأ!حغيراالمقياس

الصغيرالمقياسعلىتقسيمكلأنوحيثالكبير.المقياس

خمسةفإنالكبير،القياستقسيممنمراتبعشرأقل

علىفقط4/ءتساويالصغيرالمقياسعلىتقسيمات

الصغيرالمقياسنهايةأنيستنتج،ولذلكالكبير.المقياس

يساويالأنبوبطولانيعنيمما5/4-25عندتقع

الكبير.المقياسعلىتقسيموحدة2502

الورنية.معالمقوسالفرجارعادةالمهندسونيستعمل

القياسالورنياتبعضوتستطيع.المقوسالفرجارانظر:

تكبير.بعدسةالاستعانةبدونملم.،.25مقدارهابدقة

والزوايا.الأطواليقيسالورنيةمقيالر

0353045405
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وعدسةبورنيةالفلكيةالتلسكوباتضبطدوائروتزود

لمواقعالدقةعاليةقرأءةعلىيسمبالحصولكامكبرة

للمرأقبة.تخضعالتىالسماويةالأجرام

والحديدالخشبدطلاءيستعملشفافسائلالورضت!

ولتحسينوالرطوبةالهواءمنلحمايتهاأخرىوأشياء

لامعة.قويةطبقةسركالورنيمشيجفوعندمامظهرها.

ويظهرالخشبسطحيحميالشفافوالورنيش

أصباغعلىالورنيشطلاءويحتوى.لهالطيعيالملمس

تظهرالوقتنفسوفىللخشبالطبيعياللونتغير

المممللفلزاتيستعملالذيالورنيشعلىويطلق.ملمسه

يعتمأندونالحديدتاكللمنعويستعملاللكطلاء

العازلةالأسلاكلحمايةالورنيشيستعملكذلك.منظره

الرطوبة.منوالأوراقوالمباني

الأشياءتسخينطريقعنالورنيشتحميصيمكن

66بين!راوححرارةدرجةذاتأفرانفيالمطلية

المطلية.الأجسامعمرمنيزيدالتحميصوهذا.م02و.

للورنيش:رئيسياننوعانهناك.الورنيشأنواع

الراتينجي.الزيتيالورنيش-2.الكحوليالورنيعت!-ا

تسمىكيميائيةموادمنيصنعالكحوليالورنيش

سريعةمذيباتفيالراتينجاتتذأبحيث،الراتينجات

المادةتتبخرعندماالورنيشويجف.كالكحولالتبخر

أنواعأكثرمن)الشيلاك(المصفىاللاكويعتبر.المذيبة

منأخرىأنواعوتشملانتشارا.الكحوليالورنيش

واللاكالدامارولكأليابانىاللاكالكحوليالورنيش

البيروكسليني.

الراتينجاتمنخليطالراتينجيالزيتيالورنيش

وأتربنتينفىوتذوبتسخنالتىالجفوفةوالزيوت

بطريقتين،يجفالورنيم!منالنوعهذا.النفطمنتجات

طريقعنوالأخرى،المذيبةالمادةتبخربوساطةإحداهما

شحملالرأتينجيالزيتيالورنيش.بالأكسجينالخليطاتحاد

الورنيشأنواعهاومن.جيدةبطريقةالخارجيةال!وف

المراكب.لطلاءيستعملالذي

الطيعيةالراتينجاتمنكليستعمل.الورديش."

الراتينجاتفصمليتم.تصنئالورنيشفيوالمصمعةدمسع

الصخور.داخلأحافيرهاأوالحيةالنباتاتعنالطيعية

والدأمارالمصفىاللكالطبيعيةالراتينجاتأهمومن

الموادفتشملالطبيعيةغيرالراتينجاتأما.القلفونيةوراتينج

فورملدهايد-واليوريافورملدهايدكالفينولالكيميائية

والكومار.الغليسريل()فثلاتمثلوالقلويد

تذويبهيتمالراتينجفإنالكحولىالورنيشتصنيععند

إلىيحتاجوقد،المذيبةالمادةمعبقوةتحريكهطريقعن

عنتنقيتهتتمثم.الذوبانبعمليةللإسراعالحرارةمنقل!

.للاستعمالجاهزايكونذلكوبعدالترشيحطريق

الزيتيطبخالراتينجيالزسيتصنئالورنيشوعند

أكثر.اولتر91!...سعتهامغلقةغلايةداخلوالراتينج

م023بينتتراوححرارةلدرجةالخليطويعرض

يتمثم.المطلوبةالسماكةدرجةإلىيصلحتىم537و.

الطبيعيةالراتينجاتوبعض.الخففاتإليهوتضافتبريده

عندتسخينهايلزمولذاالزيتفيبسهولةتذليبلا

منها.%03ا-5تبخيريتمحتىم،032

بعمليةللإسراعللطلاءالجفوفةالزيوتوتضاف

فييستعملز!تأولالكتانبذورزيتويعتبر.التجفيف

كفيرةأخرىزيوتفتستعملالانأما.الورنيشتصنيع

الخروعوزيتالمسهلالجوزوزيتالسمكزيتمثل،

المركباتبعضتضافكذلكالصويا.وفولالماءالمنزوع

بعمليةللإسراعوالمنجنيزوالكوبالتالرصاصمثل

التجفيف.

إلىالزيتنسمبةخلالمنالورنيشوصفيمكن

رئيسيةأنواعثلاثةهناك.الزيتطولوتسمىالراتينج

ويستخدم،الزيتالقصيرالورنيش:وهيالزيتلطول

الراتينج،منواحدجزءإلىالزيتمنأجزاء5.1-أ

منأجزاء3-أ،5ويستخدمالزيتالمتوسطوالورنيعش

الزيتطويلوالورنيش،الراتينجمنواحدجزءإلىالزيت

منواحدجزءإلىالزيتمنأجزاء36-ويستخدم

تينج.الرا

نسبةذوللجوالمعرضةللأسطحالمستعملاورنيعق

.البيوتداخلالمستعملةالأنواعتلكمنأطولزيت

الراتينج.بمالمصفىاللاك،اللكطلاءأيضئا:انظر

52منفصيلةعلىيطلقالمممالنحلآكلأوالوروار

تعيش)الرفراف(.بالقرلياتعلاقةلهاالتيالطيورمننوعا

وأستراليا،وآسياوإفريقياأوروباجنوبيفيالطيورهذه

بالحشراتتتغذىلأنهاالنحلاكلةاسمعليهاويطلق

والزنابير.النحلوخصوصاالطائرة

سم،3.-أ5بينماالوروارطائرطوليتراوح

ومنقار،طويلوذيلمدببةطويلةأجنحةولهنحيلوجسمه

الشكلجميلةالورواروطيورقليلا.ومحدبورفيعطويل

والأخضرالأزرقمنهاألوانعدةمنمكونوريشها

الاحصرار.إلىالمائلالبنيأووالأحمروالأصفر

منالوروارطائروالسريعالهادئالطيرأنويمكن

طائريدورماوعادة.بسهولةالطائرةالحشراتاصطاد

طعامه.اصمطيادهأثناءالسنونوطيورمثلويحلقالوروار

وأوالأسلاكالأشحارأغصانعلىالطيورتلكتحطكما
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تطيرماوسرعان،المرعىفيالحيواناتظهورعلى

.العابرةالحشراتلاصطياد

أسرابفيالتحكمعلىالوروارطيورأسرابتساعد

بالمناحلالعاملينأنالا،المزروعاتتتلفالتيالجراد

منواحداطائراإنحيثآفاتبمثابةأطيوراتلكيعدون

يوميا.النحلمنمئاتعدةالتهاميمكنهالوروارطيور

الزراعيةالأراضيفيالوروارطيورمعظمتعيش

أطرأفأوالقصبومستنقعاتوالسهولالمنبسطة

علىمنهاسربكليحتويأسرابفيوتطير.الغابات

تحفرهاالتيالأنفاقفيأعشاشهاوتبنيالطيور.عشرات

منالمسطحةالمناطقفيأوللأنهارالرمليةالضفاففي

إلىبيضتينمنالواحدةالمرةفيالإناتوتضع.الاراضي

.اللونبيضاءبيضاتست

الطائر.أيضا:انظر

محليحكمذاتمقاطعةالشماليةورويكشاير

06لأ02.سكانهاعدديبلغبإنجلترا.ورويكشايرفي

مهمنشاطوالزراعة.أثرستونبلدةمنإدارتهاوتتم.نسمة

خفيفةصناعاتبالمنطقةتوجدكما،الريفيةالمناطقفي

والملابسوالأحذيةالعاليةوالأحذيةالقبعاتإنتاجخاصة

.الحجريالفحموتعدينالمشغولة

ضعخصتركهعقارأومالعلىيحصلشخصالور-

شرعي5اصطلاله()الموصىأوبوصيةوالوريث.موتهبعد

تستخدموريثكلمةأنإلا.وصيةمنللمستفيدقانوني

تركسواء،ممتلكاتيمنحشخصأيلوصفعامةبصفة

يلا.أموصيةالميتالشخص

أبناءأووالبناتوالأبناءالزوجةالوريثيكون،عادة

الحياةقيدعلىيوجدلمفإذا.للمتوفىالبناتوأبناءالأبناء

والأجداد،الآباء،ذلكنتيجةفيرث،زوجةأوسليل

وتختلف.آخرينأقاربأيأو،والشقيقاتوالأشقاء،

ورثةيوجدلمفإذا.الممتلكاتنوعوفييرثفيمنالقوانين

الدولة.إلىعادةالملكيةتنتقلالحياةقيدعلى

بحقوقال!هتمامضوءفيالمواريثالإسلامشرعوقد

دونالاجتماعيةالروابطعلىيحافظوما،والقرابةالنعسب

المواريث.انظر:،التفاصيلمنولمزيد.تحزئةأوحللأي

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الحاصةالم!جةالعقارالأقر!!أقرب

الو!يةالمواريثاجكورةاحق

يجري.القدباتجاهجمماالدميحملأنبوجمماوعاءالوريد

الأوعيةتسمىالانابيبمنشبكةبوساطةالجسمفيالدم

الشرايين:هيالأوعيةمنأنواعثلاثةوهناك.الدموية

الدمبإرجاعالأوردةمعظموتقوم.والأوردةوالشعيرات

منوتنقيتهاالخلايابتغذيةيقومأنبعدالقلبإلى

الدمالأوردةفيالجاريالدمويسمى.والسمومالفضلات

.يلوريدا

منكبيراقدراالجسمخلايامنالراجعالدميفقد

الأحمراللونإلىومائلاقاتمالونهويكونالأكسجين

إلىيذهبثمللقلبالأيمنالجانبفيالدموسدفق.البني

ويتزودالكربونأكسيدثانىمنيتخلصحيثالرئتين

القانىالأحمرالدمويعود.الأكسجينمنجديدةبكميات

رحلتهيبدأثمالرئويةالأوردةبوساطةالقلبإلىالرئتينمن

الشرايين.طريهتعنالجسمأجزاءباقيإلى

دقيقةمبتدئهافيوتكون،الشعيراتعندالأوردةتبدأ

الصحغيرةالاوردةوتتصل.الوريداتباسعموتعر!جدا

كليصب،النهايةوفىأكبر.أوردةلتكونببعضبعضها

بمالقلبفيمفتوحينجداكبيرينوريدينفيالوريديالدم

منالدميحملالذي،العلويالأجوفالوريدأحدهما

الذيالسفلىالأجوفالوريدوالاخرأجدينواالرأس

والقدمين.اليدينمنالدميحمل

مكونةجدران،الشرايينمثلذلكفيمثلها،وللأوردة

مرونةوأقلأرفعالأوردةجدرانولكن،طبقاتثلاثمن

يسمىباطنيغشاءالأوردةويبطن.الشرايينفيمثيلاتهامن

باطنةتحتويالأكبرالأوردةمنكثيروفيالوريد.باطنة

الثنياتوهذه.الصماماتعملتعملثنياتعلىالوريد

الدمينسابعندماالوريدجدارعلىتستقرلزوائدمزودة

وهوانسيابهفييبطئالدمتجعلعواملعدةوهناك.فيه

الدموزنهيالعواملوهذهتماما.يتوقفأوالقلبإلىمتجه

انخفاضأوالوريدعلىوالضغطالجاذبيةوتأثيرالوعاءفوق

الصماماتفتحإلىالعواملهذهوتؤدي.الدمسائلضغط

فوقعادةالصماماتوتوجد.الدمرجوعووقفنفسها

البطنأوردةفيصماماتتوجدولاوريدين،التقاءأماكن

.الصغيرةال!وردةفيود!والرئتينوالدماغ

وأوتتمددتنتفخالتيتلكهيالدوالىوالأوردة

التهابيسبب،أخرىناحيةومننفسها.حولتلتف!

الملتهبةالأجزاءفيألماأووتورماوضعفااحمراراالأوردة

الدواليمرضهوشيوعاايلأوردةأمراضوأكثرالوريد.من

.الأوردةتوسعأو

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الوداجىالوريداحثرياداالوريدالتها!

لمصدالأ!رسحاا

القلصأ!ريدادوالي
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اطداحلىاحيأسدااالوريد

الحارحيالوداحياسريدا

ترحإلدم،والرقبةالرأسمىجابكلفىاثنان:الوداجيةالأوردة

السطحية،المناطقمنالدمالخارجيانالوداحياديصرف.القلبإلى

العحيقة.الأنسجةمنالدمالداخليادالوداجيانيحملبينما

كبيرةأوردةأربعةمنوريددكلاسمالودا!جيالوريد

وريدانوهناك.والرقبةالرأسمنالقلبإلىالدمترجع

الوداجيانباسميعرفانالرقبةمنجانبكلفيوداجيان

الخارجيانوادوداجيان.الخارجيانالوداجيانوالداخليان

الأجزاءمنالدمويحملان،السطحمنبالقربيقعان

الداخليانالوداجيانويقع.القلبإلىوالرقبةللرأسالخارجية

الأنسجةمنالدمويحملانالجلد،تحتأعمقمستوىفي

أكبرالوريدانوهذان.الجمجمةداخلومنللرقبةالعميقة

واحدأيفتحيؤديماوغالبا.الخارجيينالوداجينمنبكثير

.للدمالسريعالفقدانبسبب،الموتإلىمنهما

بمالخارجيةالشؤونإدارةانظر:.الخارجيةورارة

)الدبدوماسية(.الدوليةالعلاقاتالسفيربم

أوروبافيتنموالخضرددائمةشوكيةشجيرةالورال

صفراءزهورولهاالمتر.ونصفمترينارتفاعإلىوإفريقيا

ينمو.الأوروبيالجولقباسمأيضاوتعرفاللوز.برائحة

المروجبينويكونالغزيرةالحشاشذاتالمناطقفيالوزال

أحسنفيتكونأنهاإلاالسنةطوالزهورهوتتفتحغالبا.

02حوالطوهناك.الصيفوأولالربيعاخرفيحالاتها

.الوزالمننوعا

الخلنج.مرجأيضا:انظر

الإفريقى.ديوان!:محمد.بنحسن،الوزان

يبلغالحجموكبيرفريدأستراليطائررربكيبورة

رماديوهو.ام7،الجناحينوبسطة،سم85نحوطوله

باصمضيقجزرفيإلايتوالدولاالمنقار،أسودالري!

أعشاشهاالطيوروتبنى.أسترالياغربيرششيرشوأرخبيل

بينماوتضعمنه!ا.الساقطبالريشوتبطهاالأرضعلى

الجير.منرقيقةطبقةعليها،بيضاتستإلىأرلغ

فيتشبهبارنكيبوزة

إلا،الكبيرةالوزةمظهوها

يشبهالداخليتركيبهاأن

.الشهرمانبط
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تعيش.انحططةالوزغة

وحنوبالم!صسيكفي

.المتحدةالولاياتشرقى

لباداتالوركةلدى

الافع!تحتويإ!امية

وهدا.الصعيرةالهل!

الاأخصاقمنيمكمها

الملساء.الأسطحعلى

وهي.الدافالمناطقفيتعيشصغيرةحليةادز!كة

ومسط!قصيرجسماولها.الليلأثناءفيعادةنشطة

أقدامومعظمبالقشور.شبيهةصغيرةبحراشفمغطى

كلوينتهىوالصخور.الأشجارعلىللتسلقمناسبةالوزغ

بالشعرشمبيهخلبلاللبدويوجد.ومخلببلبدأصبع

منالوزغأنواعبعضيمكنمما،الصلبةبالأجساميلتصق

مقلوبا.السير

وعادة،البيضايلأنثىوتضع.بالحشراتالوزغةتتغذى

.سامغيروالوزغ.الواحدةالمرةفيبيضتينيكونما

دعافقدلضررهاونظراالوزغمنضارةأنواعوهناك

قتلها.إلىعدبالنبي

السحالي.:أيضاانظر

الله.عبد،الحجاريأنظر:ورمر.ابن

وزنفييستخدمقياسنظامالدرويسيالورن

أيضاويستخدم.والعملاتوالبلاتينوالفضةالذهب

وزنهمايتماللذينوالماساللؤلؤماعدأالمجوهراتلوزن

المدينةأسمإلىترويسىويرحإلاسم.بالقيراط

الخاصنظامهاالمدينةلهذهكانحيثترويسالفرنسية

.الميلاديعشرالرالغالقرنفيوذلكوالمقاييسللأوزان

الوزننظامفىأوقية21علىالرطلويحتوي

والبنى،ويتبني02الأوقيةتمساويبينما،الترويسى

قمحة.42ويت

الصيدلانيوالرطل،الترويسيالرطلمنكليحتوي

أوزاننظامفيالرطلويساوي.قمحة5لأ076على

فىالقمحاتتتساوىحيث،قمحة.0007الأفوارديبوا

الوزنبنظامالرطلويساوي.الثلاثةجمئالأنظمة

كجم..،2373الترويسي

الأوزانالأفوارديبوابمبمالصيدلانيالوزنأيضا:انظر

ييس.والمقا

(.المفردة)الجزيناتالجزيءانظر:.الجزيئيالورن

)حدول(.الملاكمةانو:.الخفيفالورن

)قوانينالكهربائيالتحديلانظر:.الدريالورن

)حواصالذرة(بمالمفردة)الجزئياتالجزيءأح!رلائي(بماالتحليل

)جدول(.الكيميائيالعنصرا!ذرات(بما

بينسائداكانالأوزانمننوعالصيدلاليالورن

الىالرطلينقسموفيه.الدوائيةالوصفاتأ!زنالصيادلة

الدرهموينقسم.دراهم8الىالأوقيةوتنقسم.أوقية21

02زنةيساويسكروبلوكل،سكروبلاتثلاثةإلى

والأوزأنالصيدلانيةالأوزاننظاميمنكلوفي.قمحة

076.5وزنيتساوى-الذهبأوزانأو-الطروادية

الأوزاننظاموفي.الكيلوجراماتمن.،37معقمحة

من.،4مهقمحة.0007تساويالعادية

.الكيلوجرامات

العلوم،المتريالنظام؟والمقاييسالأوزانأيضا:انظر

والمسلمين.العربعند

ودولوبريطانيافرنعسافييطلقلقبالأولالوزير

الوزيركلمةتطلق.البلدانمنالعديدوفيالكومنولث

منكلفيولايةأومقاطعةكلحكومةرئيسعلىالأول

الدولهذهفىالوطنيةالحكومةرئيسأماوأستراليا.كندا

الوزراء.رئيسفيسمى

عشرالثامنالقرنخلالالأولالوزيرمنصبنشأ

وبلدانبريطانيافىالبرلمانيةالحكومةملنامي،الميلادي

الملكةأوالملككان،أ!قتاذلكففي.أخرىأوروبية

بتعيينويقوم،للدولةرئيسابصفتهكبيرةبسلطاتيتمتع

للحكومة.رئيسأنهعلىالوزراءرئيسأوالأولالوزير

الأغلبيةحزبفيعضؤاالأولالوزيرويكون

الجهازفيالقياديةالأحزابأحدفىأو،السياسي

كا"عر!لم!،ه!بر*ك!

ء!،لا"ع*كلء2-كبئثن!بى

ج!ب9*8زرش؟بهرءصصى،!-*-3د

ل!لاع-!ح!*!.!

لأ-*ج!**!*-3--**لا!ت
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البرلمانتجاهمسؤولأويكون.البرلمانأو،التشريعي

يشكلونالذينالوزراءعادةالأولالوزيرويعين.والشعب

عندماوالوزراءالأولالوزيريستقيلالعادةوفى.الوزارة

مسألةأيحولالوزارةمعالبرلمانأعضاءمعظميختلف

وزيراالبلدحاكمأوالجمهوريةرئيسيعينعندها،مهمة

الوزيريكون،الأحيانمعظموفيللوزراء.جديداأول

الأولالوزيرعارضالذيالحزبزعماءأحدالجديدالأول

الأولالوزيريستقيللاقد،الأحيانبعضوفي.القديم

ذلك،عنعوضا،يطلبقدبل،معارضةيواجهعندما

ماالانتخاباتهذهوتظهر،جديدةبرلمانيةانتخاباتإجراء

سياساتأوسياساتهعلىيوافقنفسهالشعبكانإذا

برلماناينتخبون،الأولالوزيرالشعبساندمافإذا.البرلمان

منصبه.فيهوويبقىجديدا،

منأقل،البلدانبعضفيالأولالوزيرسلطاتوتكون

حيث،الصينففي.الحكومةفياخرينزعماءسلطات

نأ،الضرورةمنليس،نوابثلاثةالأولالوزيريساعد

ونفوذا.قوةالحكومةأعضاءأكثرالأولالوزيريكون

المتحدةكالولاياتالأخرىالبلدانبعضفيوتوجد

.تنفيذيجمهوريةرئيسيرأسهجمهوريحكمنظام

فيللحكومةورئيساللدولةرئيساالجمهوريةرئيسويكون

وزيرالمتحدةالولاياتحكومةفىيوجدولاواحد.آن

أيضا.للحكومةرئيساالجمهوريةرئيسيكونبل.أول

مندوبالدوديةالعلاقاتفيالمفوصالورير

الدولةرئيسيعين.الأجنبيةالدولفيبلادهيمثلدبلوماسي

.مباشرةالسفراءمنأقلدرجتهموتكون،المفوضينالوزراء

علىوليساسمفراءمستوىعلىالسياسيالتمثيلويكون

مفوضوزيرلقبويستخدم.المفوضينالوزراءمستوى

السفراء.مستوىدونالدبلوماسيينكبارإلىللإشارة

الإدأريينالموظفينلكباروزيرلقبالبلدانبعضوتعطي

ان!:.التنفيذيالجهازأوالوزراءمجلسيشكلونالذين

الوزراء.مجلس

الدبلوماسية.السفير،:أيضاانظر

والأشكالالنصوصمنتوديفةالمتعددةالوسائط

التحكميتمالوسائطأنواعمنوغيرهاوالأفلاموالأصوات

مجالاتفيتطبيقاتالمتعددةوللوسائط.بالحاسوبفيها

.المجالاتمنوغيرهاوالتدريبوالترفيهالتعليم

هىالمتعددةالوسائطبرامجلتشغيلالمطلوبةوالأجهزة

والأجهزة،الكبيرةالتخزينيةالسعةذاتالشخصيةالحواسيب

رومدي-السيوأقراص،الكفاءةالعاليةوالبصريةالسمعية

الممغنطةالأقراصرومديالسيأقراصوتشبه!ح(-)الااه"

البياناتمنالكبيرةالكمياتتخزينوتستيم،اسممعية

النظمبعضوتمكن.المتعددةالوسائطلبرنامجالمطلوبة

قرصعلىوالأصواتالمرئياتتسجيلمنالمستخدمين

بهم،الخاصةالمتعددةالوسائطبرامجلتصميمصلبحاسوبي

معالتفاعلمنالمستخدمينالشخصيةالحواسيبتمكنكما

بدلأفاعلينمشاركينتجعلهمأي،المتعددةبرنامإلوسائط

مرأقبين.مجرديكونوأأنمن

،المثالسبيلعلى،متعددةوسائطبرنامجفبإمكان

تتناول،للمستخدمالإيطاليةاللغةلتطويرقصةتقديم

البرنامجيبدأ،قدروما.مدينةفيشقةعنالبحثموضوع

الأبنية.منعددبينيمشيانزوجينتوضحفيلميةبقصاصة

بينللحواروالامشماعمعينمبنىاختيارللمستخدمويمكن

للمستخدميمكنالحوارنهايةوعندالعقار،ومالكالزوجين

ذلكفىشقةاختيارأوالبحثفيالاستمراريقررأن

القصةفىنقطةأيعند،المستخدمويستطجع.المبنى

للحوار.-رجمةطلبأو،البرنامجقاموسإلىالرجوع

لابتكاروالنصوالصموتالفيلمالبرنامجيوظفوهكذا

الإيطالية.اللغةتطويرأجلمنالمستخدممعهايتفاعلقصة

منأنواععدةب!تالحاسوبيةالبرامجمنالعديدويجمع

والرسوموالأشكالالنصوصمثلالمتعددةالوسائط

القصاصةلاتوفرمعظمهاولكن،والأصواتالمتحركة

هذهومثل.المجسمالرقميالصوتأووالتلفازيةالفيلمية

تميزالتيهيالكفاءةالعاليةوالبصريةالسمعيةالتقنيات

البرامج.منغيرهاعنالمتعددةالوسائط

.الإعلانانظهر:.الجماهيويةالاتصالوسائل

المحافة،الراديو،التلفاز،انظر:.الإعلاموسائل

المجلة.،اليوميةالصحيفة

)النقلالصناعيةالتورةانظر:الئدل.وسائل

النقل؟الطيرانبمالطائرة،السيارة،السفينة،(والمواصلات

.ملاتلمواوا

بريطانيافيليمنح،عسكريوسامأرفي!كتورياوسام

فائقةشجاعةيظهرونالذينللأشخاصالكومنولثودول

عامالوساممنحفكتورياالملكةاستنت.الأعداءوجهفى

بقليل.لثمخص005.1علىيزيدعددوحازه،أم6ء8

أمريكيرسام.مأ0281-1)738بنجامين،وست

الموضوعاتذاتالكبيرةبرسوماتهمشهوراأصبح

للفنانالنقادمنكثيرموافقةمنالرغمعلى.التاريخية

الفدادينلوحتهعلىوستبازدرائهستيوارتجلبرت
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الكثيروعلم،عصرهر!اميعلىأثرو!ستأنإلا،العشرة

فيمرسمهأصبح.المشهورينالأوائلأمريكارساميمن

،إيرلرالفمنهم،كثيرينأمريكيينلفخانينمدرمعةلندن

رمبرانت،بيليوأصسونتشارلز،مورس.فينليصمويل

ترومبول.وجونمشيوارتجلبرت،بيلي

فيبنسلفانيابولاية!مبرنجفيلد،فيوستبولايةولد

معالدراسةمنفترةوبعد.الأمريكيةالمتحدةالولايات

عمرهكانعندماإيطالياإلىوممتذهب،محليرسام

والرسم،الرومانىالنحتهناكواحتذىودرس،مشة12

استقر.!شواتثلاثلمدةالباروكوعصرالنهضةعصرفي

واكتسب.أم763فيلندنفيدائمااممتقراراوست

الميلاديعشرالثامنالقرن!مبعينياتبدايةفيشهرة

عينالهنود.معبنمعاهدةبموولفاللواءموتلرسوماته

الرسميرسامهوستإنجلتراملكالثالث!رجالملك

الثانيالرئيسوستوانتخب.أم772في،للتاريخ

ساعدقدوكانأم،297في،للفنونالملكيةللأكاديمية

.أم768فيتأسيسهافي

توجدالمتحدةللولاياتعسكريةقاعدةبويتوست

للولاياتالحربيةللأكاديميةموقعااختيرت.نيويوركفي

هضبةعلىالقاعدةهذهوتقوم.أم208عاممنذ،المتحدة

جزيرةأيضاوتشكل.هدسونلنهرالغربيةبالضفة

منذعديدةقلاعمواقعوهيالنهر،فيكونستيتيوشن

اللأمريكية.الثورة

الاسمأم(.839-)2918ربيكاالسيدةوست،

أكبرمنوواحدةأدبيةوناقدة،بريطانيةلروائيةالمستعار

الأسبابوستحللت.العشرينالقرنفيالصحفيات

فيأوطانهمالناسخيانةفىتتسببالتيوالنفسيةالسيالمحية

الجديدالمعنىإلىونقحتهاأم(،)479الخيانةمعنىرواية

كتبتأم(.59)5البارودمنوقطارم(،691)4للخيانة

سابقاليوغوسلافياالسياسيالتاريخعنثاقبةدراسة

رماديعقروأسودحملفي،الأخرىالبلقانوأراضي

أم(.149)

جيمسهنريلوستأدبينقدكتابأولشناول

وروايتها.الحديثةالروايةتش!صيلفيجيمسأهميةأم(19)6

جيممه!تأثيرتب!تام(،)189الجنديعودة،للحربالمضادة

أصثمخصيات.اأفعالالنفسيةالدوا!تحكمأنضرورةفى

بأسكتلندا،أدنبرهفيأم(29)2القاضىالقويةروايتهاوتدور

روايةتبعوقد.التصويتفيالمرأةحقأج!!منالصراعأثناء

جزءانأم()569تتدفقالنافورةالذاتيةمحيرتهاعنوسط

الذيوالجزءالحقيقىالليلهذاهماموتها،بعدنشرامكملان

روايةونشرتام(.)859زاموندروالعمابنةي!ضمللم

لعلاقتهاتتعرضأم(،)869الشمسزهرةموتهابعدأخرى

تشمل.بروكبيفرلورد،الصحافةوملكويلز،.هـ.جبالمؤلف

تتساقطوالطيورام(،)369المفكرالمزمارالأخرىرواياتها

أم(.!)66

سيسليالحقيقياسمهاوكان،لندنفيوستولدت

وأتخذت،المرأةبحقوقمهتمةوأصبحتفيرفيلد،إيزابيل

القويةالإرادةذأتالبطلةمنوستربيكاالمستعارالاسم

لقبولستنالق.روزميرشولمإبسنهنريكمسرحيةفى

.أم959عامالبريطانيةالإمبراطوريةنظامفىسيدة

ويضمإنجلترا،منالغربيالجنوبيالجزءعئتريوست

وكورنوول.وديفونسومرستمقاطعاتمنكلا

مقاطعتيمنكلاالجزءهذاإلىالناسبعضويضيف

الغربيالريفمنالجزءوهذا.أيضاوجلوسترشاير،أفون

هذافىالرئيسيةالمهن.منخفضةأرضوهوأساسمازراعي

كبيرعددأيضاالإقليمفىويوجد،والسياحةالزراعةالجزء

والسمة.الهندسيةوالصناعاتكالتعدينالصناعاتمن

يتحدثالتيالطريقةأياللكنةهىأخربياللريفالمميزة

الريففيمقاطعةلكل.هناكولدواالذينالسكانبها

الخاصة.لكنتهاالغربي

الجنوبيةللجزيرةالغربىالساحلعلىمنطقةلالدوست

الغربي.الساحلأيضاالمنطقةهذهوتسمىنيوزيلندا،من

والجزءالتاريخيةلاندوممتمقاطعةالمقاطعةهذهوتضم

،نلسونمقاطعةالسابقفىيسمىكانالذيالجنوبى

بسببالمقفرالغربيبالساحلأحياناالمنطهقةوتسمى

والذكرياتالذهبعنبحثابالهجماتالمرتبطتاريخها

فيهايسدلمالتىوالأيامالخرافيةبالثروةالعلاقةذات

صورةللنيوزيلنديينيعيدالغربيالساحلذكرإن.القانون

الجليدية.والانهاروالجبالوالشجيراتالأمطار

أمريكيةممثلةام(.089-)2918ماي،وست

وفيالمسرحعلىعروضهافيالمتميزبأدائهااشتهرت

لست،إليهأساءتهيأفلامهانجاحعننتج.الأفلام

المتحركةالصورإنتاجقوانينمجموعةام(،)339ملاكا

معانيتحمللغةوستاستخدمت.الأفلاممحتوىلتنظيم

لمادتها.الأفلامرقباءحظرلتتجنبمزدوجة

وعملت.نيويوركبولاية،بروكلينفيوستولدت

كانتأنمنذالمسرحيةوالعروضالهزليةالمسرحياتفي

فيالناجحةالمسرحيةعروضهاقدمتها.الخامسةفى

الظرففعرضتهوليوودإلى،العشرينالقرنعشرينيات



الاثنيأفلامهاأولفيالبارعةاللاذعةوالملاحظاتوالمهارة

عالميا.مشهورةجعلهامماام329عامليلةبعدليلةعشر،

خلالالمتحدةالولاياتفيأجراالنساءأعلىوستكانت

التسعينياتفتنةالاخرىأفلامهاوتشمل.أم369عام

أم(.049)الصغيرطائريام(،)349

أمريكيروائيم(.0491-091)3ناثانيل،وست

الامريكيةالحياةعنلاذعةلكنها،ذكيةباراءعرف

فييتوفىأنقبلفقطقصيرةرواياتأرلغنشر.الحديثة

روايتهأما.تجريبيةولسترواياتكلوتعد.!ميارةحادث

عنعابسةسخريةتصورأم()339وحيدةقلوبالانسة

حولالناسينصحعمودبكتابةمكلفصحفي

وأ!ا!اخبليةروايةأم(،)939الجراديوم.مشاكلهم

كانحيثهوليوود،فيالحياةعنساخركابوسعنتعبر

.للأفلامنصوصايكتبوست

ناثانالحقيقياسمه.نيويوركبمدينةوستولد

احلامالأولىروايتهكتب.فينشتاينفلينشتاين

وتم،العشرينالقرنمنالشريخياتأوائلفيسنيلبالسو

الباردةالمليونأيضاوستكتبأم.319عامنشرها

إلىالأسمالمنلقصةساخرةمجاراةوهىام()349

مماته.بعدصيتهذاعوقدالفنى

عدىيطدقاسمالو!تاريةنبات.ئباتالوستارية،

لعناقيدالمنتجةالنمو،الكثيفةالمعترشةالنباتاتمنمجموعة

وتعدالبازلاء.فصيلةإلىالوستاريةتنتمىالزهور.منكبيرة

الأنواعتنشأبينماوالمنشأ،الأصلصينيةالصينيةالوستارية

الحميلة،الأزهارمنعناقيدينتجالنموكثيىمعترشلباتالوستارية

لتغطيةالنباتيزرعماوكثيرا.النباتمنحجابمنالأزهاروتتدلى

.والشرفاتالجدران

301شركة،يونيونوسترن

منالشرقيوالجزءاليابانفيالوستاريةمنالأخرى

.المتحدةالولايات

أزهارهاأنكما.أمايتجاوزبارتفاعالوستاريةتنمو

وأ،قرنفلىأو،للزرقةضاربشاحبأرجوانيلونذات

الازهارعنقودطولويتراوحالبازلاء.أزهاروتشبه،أبيض

أوراقمنكشيفحجابمنوتتدلى،سم6و.03بين

وريقة.51إلى9منالناعمةالأوراقوتتكون.النبات

ذاتالعميقةالتربةفيزراعتهتعسهلنباتاالولحمتاريةوتعد

يمكنسماالوسثاريةوبذورقرناتوتحوي.الوافرةالرطوبة

اكلت.إذاخطرةمعديةاضطراباتيسببأن

ريتشارد.م(8731-0081)اللورد،وستباري

نائباالبريطانيةالحكومةخدم،وستباريبارونأولبيثل،

عاماومدعيا،أم856-1852عاميبينمساعداعاضا

قاضياللوردمنصبوفيأم،861-6ء18عاميبين

البرلمانعلىاقترح.ام865حتى186أمنالقضاة

ومعالجةالقانونلتحديثمخططةكثيرةإصلاحيةقرارات

الإصلاطتهذهوشملت.عصرهفيالقانونيةالمعوقات

القوانينلمرابر!ةام863حتى186امنقانونين

البرلمانيةالقوانينإلغاءإلىرسمياقراراتهوأدت،التشريعية

الضرورية.غيروالقوانين

جامعةفيوتخرج،بأفونبريستولفيوستباريولد

،ام823عاممحامئاأصبح.ام881أكسفورد

فيحراعضواأصبحكما.ام084عامللملكةومستشارا

.أم851عامالبرلمان

يونيونوسترنشركة.شركةيوئيون،وسترن

منوالعديدالتجاريالبرقلنظامومشغلمالكأهم

وتقوم.المتحدةالولاياتفىالأخرىالاتصالاتخدمات

خصيصاتصمموخدماتاتصالاتأنظمةبتوفيرأيفئا

الخاصةالمؤسساتمنمستخدميهاأحتياجاتلمقابلة

يونيونوسترنإلىالشركةاسماختصارويتم،والحكومية

الغربي.الاتحادأي

فىالرجالمنمجموعاأسستام851عامفي

وحوضلنيويوركوالبرقالطباعةشركةونيويوركروششر

يونيونولمشرنشركةإلىالشركةاسمتغييروتم،الميسيسبي

أواضفيمسشمربشكلالشركةونمتأم،856عامفي

ام861وفيقو!".برقشبكةوأقامتعشرالتاسعالقرن

،المتحدةاممولاياتفىقاريبرقخطأولالشركةأكملت

الساحلمنالرسائلاستقبالالإمكانفيالخطهذاوجعل

نظامإنهاءعلىالشركةوساعدتتقريبا.حينهفيللساحل

وبحلول.السريعالخيولبريدانظر:بالجياد.البريدنقل



لباوستفا401

قاريينخطينيونيونوسترنأنجزتالعشرينالقرنأوائل

.البرقخطوطمنكممليون6.1منوأكثر

وقدمعداتهايونيونوسترنطورتالزمنوبمرور

فيبدأتأنهاذلكم!،جديدةاتصالاتخدماتضمت

تنقلالتىالراديوموجاتعبراشسائلببثأم459عام

كانتالتطورهذاوقبل،للإرسالأبراجشعبكةبواسطة

عبرينتقلالذيالكهربائيالترددبواسطةتبثالرسائل

نظامالشركةقدمتأم079عاموفي.البرقحطوط

ومشرنوسائلتحمئهلينالتيالبريديةجرامالميلخدمات

الرسائل،لتوصيلالمتحدةللولاياتالبريدوخدماتيونيون

المموليونيونومشرنشركةأصبحتأم079عاموفي

الغربية.الاتحاديةللمؤلسممةالرئيسي

أولتشغيلفيالبرقشركةبدأتأم749عامفي

الولاياتفيالصناعيةالأقمارعبرمحليةاتصالاتنظام

ثلاثةمنويتكونويستار،النظامهذاوسمي،المتحدة

تستحدم،الأرضعلىإرسالمحطاتو!ستمداريةأقمار

إلىبالإضافةالتلفزيونيالبثوبرامجالهاتفيةللاتصالات

البرقي.ال!رسال

خدماتتشغيلفيالبرقشركةبدأتأم829وفي

قدمتاسمنةتلكوفي.البرقانظر:.العالميةالتلكس

السهل،الاتصالسميتالكترونيبريدخدماتالضركة

منمكانأيفيالحاسوبمستعملىالخدمةهذهوتمكن

الحوا!ميبأجهزةمستخد!نببعضهمالاتصالمنالعالم

بهم.الخاصة

.البرقأيضا:انظر

وممتفالياألمانيا.غربيفيسابقبروسيإقليموشالمحا

غربيفيوتقعالغربيالسهلتعنىبالألمانيةويستفالنأو

هولندا.

وفيسكسونيا،لدوقيةالسابقفيتابعةوستفالياكانت

علىوستفاليااسمأطلقالميلاديعشرالثانيالقرنأواخر

.كولونأساقفةرثيمك!يحكمهامنطقة

فيينامؤتمرفيالمنطقة!ميادةعلىبروسياحصلتوقد

أصبحتأم469عاموفيأم،815-ام481

الراين-لشماليألمانياجمهوريةمنجزءاوستفاليا

وستفاليا.

وضعتشربوستنستر.يعثشر،وستمئسثر

واعتمد،الكومنولثلدولالأساسيالقانونىالإطار

عامأضدنفىعقدتمؤتمراتإليهاتوصلتالتيالقرارات

الأجزاءباستقلالالتشريعأعترف.أم039،ام269

الكومنولث:البريطهانيةالإمبراطوريةمنالرئيسية

وإقطاعية،الحرةأيرلنداودولةكندا،وإقطاعية.الأسترالى

إفريقيا.جنوبواتحاد،ونيوفاوندلاند،نيوزيلندا

قامأم269عامالمنعقدالإمبراطوريالمؤتمرفى

بتعريفكندامثلالأقطاربعضضغطتحتالمندوبون

داخلمستقلةمجتمعات:كالتاليالكومنولثأعضاء

ولاالقانونيةأوضاعهاتتساوىالبريطانيةالإمبراطورية

يأفيالأحوالمنحالبأيللآخرمنهاأحديخضع

بالرغم،الخارجيةأوالداخليةشؤونهمجوانبمنجانب

الاختياريواتحادهمللملكمشتركبولاءارتباطهممن

البريطاني.الكومنولثفيكأعضاء

،قانونإلىالاتفاقيةهذهبتحويلومش!نستربرلمانقام

أقطارعلىسريانهعدمعلىنصالذيومشمنسترقانونهو

وقد.عليهبالمصادقةبرلماناتهمتقومأنبعدإلاال!صمنولث

نأإلاالسنةتلكفىلاحقاعليهبالمصادقةكنداقامت

عامحتىونيوزيلنداام429عامحتىانتظرتأستراليا

.أم479

جمهورياتالكومنولثأقطاربعضصارتأنولعد

التعريف.صعبةللملكالمشتركالولاءف!صةحتىصارت

.الأمكومنولث:أيضاانظر

أشهرمنتعدوستمنسترفرقة.لمحرقةوستمسدتر،

جصنكص!ا.المشدةالولاياتفيالكورالمجموعات

ويعتبربأوهايو،دايتونفيام219عاموليمسونفينلي

فيللكورالوستمنستركليةمنجزءاالانالكورال

بنيوجيرسي.برنستون

منمجموعةوستمنسترقصر!.ووو،

وقاعةستيفنالقديسوقاعةالبرلمانمبانيتضماالتىالمبانى

وبرجفكتوريابرجهمابرجينالقصرهذايضموستمنستر.

المعروفالجرسبنبجعلىالحساعةبرجويحتوي،الساعة

بينالقصرأجزاءمعظمبنيتوقد.بنبجانظر:والمشهور،

.أم86وهام836عامي

الأصليالقوطىالقصرأم834عامالحرائقدمرت

وبعدهاووستمنستر،ستيفنصالتيعداوستمنسترفي

القوطيالطرازعلىالجديدالقصريكونأنالحكومةقررت

وكنيسة،المبانيمنتبقىمامعليتلاءمتصميمهفي

الخطوطبإعدادباريتشارلزالسيروقام.القريبةوستمنستر

عنمسؤولأبوجنأغسطسكانكما.للخطةالعريضة

ملامحبينالنمطويجمعالديكور،تفاصيلمعظم

والقوطي.التيودوريالتصميمين

حديديةأسقف!وله،ال!طسمنالقصرحوائطوبنيت

ومسافةسلمدرج01و.،غرفة1)001علىويحتوي



501وستميث

ولمماحاتمغلقةساحاتوللمبنى،الممراتمنكم3

القصرمتنزهاتتمتدكما،للشوارعتؤديللخارجمفتوحة

التايمز.نهرضفافطولعلى

عاممرةلأولالعموملمجلسمقراالقصرهذااستخدم

عامبالقنابلالثانيةللمرةقاعتهوتحطمتام،852

أشرفالحربوبعد،الثانيةالعالميةالحربخلال،ام149

وانتهى،القاعةترميمعلىسكوتجلبرتجايلسالسير

بنيتالتياللورداتمجلسقاعةأما،ام059عامالترميم

المزخرفة.الحوائطمنالعديدففيهاباريخططبموجب

قوميةكنيسةوستمنستركنيسةعئيسة.وستمسمتر،

الكنيسةولهذه،لندنفيالبرلمانمقربجوارتوجد،كبيرة

كوليجيتكنيسةهوالرس!واسمها،عالميةشمهرة

بيتر.للقديس

الأحداثمنللعديدمسرحاوستمنستركنيسةكانت

الحكامجميعتتويجتمففيها،الإنجليزيالتاريخفىالكبرى

وإدواردالخامسإدواردعداالفاغوليمعهدمنالإنجليز

كرسيعندينتصبالملقنكانإدواردتتويجوعند،الثامن

.ام003عامإلىتاريخهيرجعالذيالتاج

تمنحهعطماشرفاوستمنستركنيسةفيالدفنويعتبر

هنريمقبرةفيوالملكاتالملوكمعظمدفنوقدإنجلترا،

فيتمالمهمونإنجلتراورجالالسياسيونالزعماءأما.السابع

الكثيرأجسادوترقد،الكنيسةمنأخرىأجزاءفيدفنهم

الشعراء.ركنفيإنجلتراشعراءأكبرمن

كرسيوستمنستركنيسةفىأصبحام953عاموفي

إلىالكنيسةتحويلمنالإجراءهذامكنوقد.للمطرانية

الوحيدةالمطرانيةهيظلتأخرىناحيةومن،كاتدرائية

منذالكاتدرائيةليرأسناظرويعين،هناكبالعملالقائمة

.اليومحتىالأولىإليزابيثالملكةعهد

ما420بينالديرموقعفيكنيسةالمعترفإدواردبنى

فيهالبدءتمالكاتدرائيةمنالرئيسيالجزءولكن.ام60وه

الكاتدرائيةجعلالذيالثالثهنريبوساطةام452عام

فىالفرنسيةالقوطيةالمعماريةالطرزأروعمنواحدة

لفن.ا،القوطي:انظر.إنجلترا

الميلاديعشرالسادسالقرنفىالسابعهنريأضاف

عامفيالأبراجواستكملت،اسمهيحملالذيالمعبد

.ام074

شكلوستمنسترلكنيسةالأرضيةتخططيأخذ

الأجنحةوتمتد.ام56الكنيسةطولويبلغ،لاتينيصليب

ما2فعرضهاالرئيسيةالصالةأما.م62(الصليب)أطراف

الغربيةالناحيةفيالمتشابهانوالبرجان،م31وارتفاعها

المربعالأوسطويرتةإلبرج،م96منهماكلارتفاعيبلغ

المسقوفةالأروقةتحيط.السقففوقظاهراالشكل

عشروالرابععشرالثالثالقرنينمنذبالكاتدرائية

الرهبانفيهيعقدالذيالخاصالملحقبنيوقد،الميلاديين

الغربوإلى.الميلاديعشرالثالثالقرنفياجتماعاتهم

تاريخهويرجعاليهوديالمجلسيوجدالمسقوفةالأروقةمن

الغاراتحطمتوقد.الميلاديالرائكلشرالقرنإلى

وتمالكاتدرائيةمنأجزاءالثانيةالعالميةالحربفىالجوية

فىصيانتهاوبدأت،بالكامللترميمهابرنامجإعداد

.ام539

بحكموستمنسترمدينةتتمتع.ملىيئةوستمئستر،

بادنجتونمناطقالمدينةوتضم.الكبرىلندنفيمحلي

المسماةالمحليةالمنطقةوكذلك،مارلبونوسانت

وستمنستر.

نسمة.181و005سكانهاعدديبلغ

ومبانيشوارعأجملىمنالكثيروستمنسترمدينةتضم

نهايةعطلاتومسارحالمتاجرمعظمففيها،المشهورةلندن

المكاتب،معظمالبرلمانمبانيوتقع،اللندنيةالأسبوع

وقصربكنجهامقصرأيضاوفيهاوستمنستر،فيالحكومية

الشمعومتحفوستمنستروكاتدرائيةجيمسسانت

الملكية.ألبرتوصالةالملكيةالقانونومحاكم،الوطني

انظر:.للئدنالحكوميةالمقاطعةوستمئستر،

.لندن

تقعأيرلندابجمهوريةلينسترإقليمفيمقاطعةوسدمميت

أيرلندا،لوسطالمنخفضةالأراضيمنالشماليالجزءفي

ومعظم،والمستنقعاتالبحيراتمنالعديدويتخللها

ريفية.المقاطعة

للمقاطعةالغربيالطرففيشانوننهرعلىأثلونتقع

كليةوفيهاأيرلندالوسطخدماتومركزالمدنأكبروتعتبر

للمقاطعةالإداريالمركزفهيمولينجارأما.إقليميةتقنية

هامة.تجاريةمدينةوهي

فيالسكاننصفيعيع!.الحكمونظامالسكان

ويشكلومولينجار.أثلونفيمعظمهمالحضريةالمناطق

وستميث،س!،نمن%59حواليالكاثوليكالرومان

معظم.الأخرىلينستربمقاطعاتمقارنةعاليةنسبةوهي

أيرلندا.كنيسةأتباعمنالسكانبقية

أربعةتختارانتخابيةدائرةولونجفوردوستميثتشكل

جمهوريةلبرلمانالنواب)مجلسإيرينالدايلمنأعضاء

بمثابةمولينجارفيالموجودالمقاطعةمجلسويعتبرأيرلندا(،

إقليمى.منطقةمجلسفلهاأثلونأما،المحليةالحكومة



مؤسسة،إلكتريكوستنجهاوس601

موجزةحقائق

نسمة.882.16:أم199تحداد:السكان

2.كم1)763:المساحة

.موتمولينحار،،أثلون:الكبرىالمدن

الخث،،الألبانوالأبقار،الشعير،:الزراعكة.الرئيسيةالملنتجات

الملابس،،الكيميائيةالمواد:الصناعة.الأغنامالخشازير،

الأطعمة،الهندسيةالمصائع،الكهربائيةوالمعداتالالكترونيات

البلامشيكيةالمصائع،الصوفمنتجات،الأثاث،الجاهزة

والتبغ.والمطاطية

،للمزارعالرئيسىالنشاطالأبقارتربيةتعتبرالاقتصاد.

للمقاطعة،الزراعيالمردودقيمةنصفمنأكثرتشكلإذ

أما،الأخرىالمناطقوإلىمنللماشيةهامةتجارةوهنالك

بشكلفتنتجالمزروعةالأراضىمنالصغيرةالمساحات

وهناك.والقمحالبطاطسبعضمعللتغذيةالشعيررئيسي

الزراعةويحترفغنام،19وإنتاجالألبانمزارعبعضأيضا

العمالةنسبةأما.وستميثفيالعمالةمن:6أنسبتهما

وتعتبر:6،أحواليأيضافتشكلالإنتاجمصانعفي

إلىالمعدنيةالمنتجاتومصانعالخفيفةالهندسيةالصناعات

الموادالصناعيةالمنتجاتوتشمل،أهميةالأكثربعيدحد

،الأثاث،الأطعمةإعداد،والمنسوجاتالملابس،الكيميائية

والمطاطية.البلاستيكيةالبضائعوكذلك،الخشبيةالمنتجات

وتشملومولينجار،أثلونفيالصناعاتمعظموتوجد

الطبيةوالإمداداتالكهرباءوكوابلالملابسأثلونمنتجات

العاملونينتجمولينجاروفي.البلاستيكيةوالمنتجات

الفلينية.الأرضيات،التبغ،التنسكرات،الإلكترونيات

المتحللةالنباتات)بقاياللخثآليةمعالجةهناكأنكما

.المستنقعاتمنالخثوطحالب(المتفحمة

مختلففيالمقاطعةعمالنصفمنأكثرويعمل

هماوالتجزئةالجملةتجارتيأنكما،الخدميةالمصانع

اهمية.الأكثر

والدفاعالرعايةتشملأخرىخدميةصناعاتوهناك

السياحةوتعتمد.والسياحةوالصحةوالتمويلوالتعليم

.شانوننهرفيبالقواربوالتنزهالأسماكصيدعلى

إلىأيرلنداغريمنالرئيسيةالمواصلاتخطوطوتمر

ورقمجالويمن6رقمالطريقويلتقي،وستميثعبردبلن

الحديديةالسككخطوطوتلتقىكينيجاد،فيسليجومن5

علىالرئيسيةالعبورنقطةأتلونوتعتبرمولينجار،فىالرئيسية

فتشقشانونإلىدبلنمنالملكيةالقناةأما،شانوننهر

التجارية.للمواصلاتتستخدملالكنهاالمقاطعة

معالشرقيةحدودهافيوستميثتشترك.السطح

،الغربإلىوروسكومون،الجنوبإلىأوفليومعميس

أما.الشمالإلىوكافان،الغربيالشمالإلىولونجفورد

وتعلوهاومتدحرجةمنخفضةفأرضوستميثسط!ح

منتلالتوجدالجنوبوفي،الجيريالحجرمنطبقات

الإسكرز.تسمىالحصى

ومعظم،الأراضيأسداسخمسةالزرأعةوتشغل

المقاطعةوسطوفي.متباعدةطحالب!س!م!عاتالباقي

أويل،،أنيللوجسيضمالبحيراتمنخطهناك

فيالمقاطعةمعظموبروسناآنىنهريمياهوتغمر.درافاران

الغربية.حدودهاتشكلالتيوالشانونلورياتجاه

الحرارةومتوسطسما..السنويةالأمطاركميةوتبلغ

يوليو.فيم51وءينايرفىم4

علىالحجريالعصرآثاربقاياتمثل.تاريخيةنبذة

فىعاشواالناسأنعلىشماهداالبحيراتشمواطئ

فييسنيشتلكانسنة.)00.6منلأكثروستميث

أقاليمفيهاالتقت،مقدسةتجمعمنطقةمولينجارغربى

الحاليةوستميثمقاطعةومعظم.القديمةالخمسةأيرلندا

ميثلمملكةالتالغتيفيافيالغيليالإقليمنفسكان

المسلتلرهبانهاماموقعابولاردقلعةوكانت،القديمة

الوسطى.القرونورهبان

الغزوبعدلاسيديللهيوالمنطقةمنحت

واسمست،الميلاديعشرالثانيالقرنفيالأنجلونورمندي

خضعوقد،الفترةتلكخلالأثلونومولينجارمدينتا

السادسالقرنأوائلحتىالأيرلنديةللسيطرةالمنطقةمعظم

بداياتفيالبريطانيونالمستوطنونوصلها.الميلاديعشر

ببناءبعدفيماقامواوالذينالميلاديعشرالسابعالقرن

أهميةالتاريخعبرلأثلونكانوقد،الفخمةالقصوربعض

تلكوشهدت،الشانوننهرعلىعبوركنقطةاستراتيجية

.أم196فيأثلونحصارأهمهااضطراباتعدةالمدينة

التاسعالقرنأربعينياتفىالكبرىالمجاعةفترةوخلال

هاجرواأووستميثسكانخمصرتوفيالميلاديعشر

سبعينياتحتىالمقاطعةسكانعدداستقربعدهامنها.

،قصيرةلفترةمطردبشكلالعددوزاد،العشرينالقرن

مرةالهجرةعادتالعشرينالقرنثمانينياتوبحلول

جديد.منالانخفاضفيالسكانعددوبدأأخرى

وستميثبمقاطعةسميثجولدأوليفرالكاتبيرتبط

أوبرنأيضاتسمىكانتالتيليسييفيصبياعاش!حيث

.المهجورةالقريةلقصيدتهموضوعاوكانت

لينستر.أوليفر،،سميثجولد:أيضاانظر

مؤسسة.مؤسسة،إلكتريكوستنجهاوس

العالميةالشركاتكبرىمنواحدةإلكتريكوستنجهاوس

والتوزيعبالتحكمالعلاقةذاتوالخدماتللمعدأتالموردة



701وسكنسن

الشركةوتنتج،الكهربائيةالقدرةواستخداماتوالتوليد

المكتبىالأثاثبينتتراوحالمعداتمنمختلفةأنواعا

الراداروأنظمةالنوويةللمفاعلاتالكهربائيةوالمحركات

الاليةالكهربائيةوالأنظمةالعسكريةللاستخدامات

علاقةولهاتمويلشركةأيضاالمؤسسةوتملكللمصائ.

التربة.تطويرمشاريعبمختلف

والمعداتنوويةمفاعلاتوبناءبتصميمالشركةقامت

الولاياتفيالنوويةبالقدرةالتوليدلمحطاتلهاالمصاحبة

التىالنوويةالمفاعلاتأنكماالبحار.وراءوماالمتحدة

التيالغواصاتلمعظمالقدرةتوفروستنجهاوسأنتجتها

للأسطولالتابعةالسطحوسفنالنوويةبالقدرةتعمل

.المتحدةللولاياتالبحري

وتملك،الاتصالاتحقلفيضخمةأصولوللشركة

.التجاريللتلفازمحطاتوهالإذاعيللبثمحطة13

ام886فيإلكتريكوستنجهاوسألسستوقد

الأمريكي.والمصنعالخترعوستنجهاوسجورجبوساطة

م(.4191-م6481)جورج،وستنجهاوس

لخطوطالكوالإلهوأئيةأخترع،ومصنعأ!ريكيمخترع

القدرةلنقلالمتناوبالتياراكتشفكما،الحديديةالسكك

الغازلتوصيلالأنابيبمننوعاوأخترع،الكهربائية

مقياسأيضاواخترع،آمنةبصورةالمنازلإلىالطيعي

الغاز.

فىبنيويوركبريدجسنترالفيوستنجهاوسولد

بورشةصباهفيوعمل،الأمريكيةالمتحدةالولايات

عمرهمنعشرةالخامسةوفي،لوالدهالتابعةالميكانيكا

الاتحاديالجيشفيخدموقددوارا.محركااخترع

الأهلية.الحربخلالوالبحرية

أحدهما،اختراعينطورقدكانام866عاموبحلول

المتوقفةالحديديةالسككعرباتتغييرطريقهعنيتم

نأبوساطتهاأمكنالحديديةالسككلخطمفصلةوالثاني

الكابحوستنجهاوسوحسنلاخر.خطمنالقطاريعبر

الجديدالكابحاستعمالوكانأم868عامفيالهوائي

ولممجل،لإنتاجهشركةبتأسيسقامحيث،حينهفيناجحا

05منأكثرونظم،الاختراعاتلمئاتالترخيصبراءات

مؤسسةفيهابمامؤلسسة،03درئيساكانكما،شركة

المكبح.انظر:.إلكتريكوستنجهاوس

.منيوها:نظرا0مستهاو

مسرحىكاتب(.أم-)329أردولدوسكر،

دجاجحساء،المسرحيةبثلاثيتهرالمسخاأصئقياديا.إنجليزي

هذهقدمت.القدسعنأتكلمإنىالجذوربمبالشعير؟

كلهاوتدور،ام069،ام915فيمرةلأولالمسرحيات

وتتناول،ونورفوكلندنمناليهوديالشرقيالطرففي

جديدأسلوبعنيبحثونمحبطين،قلقينأناسمشكلات

ام(بم)959المطبخالأخرىمسرحياتهوتشمل.للحياة

الأربعةالفصولأم(،)629شيءبكلالمقامرة

ام(،)669الذهبيةوالمدينةالخاصملكهمام(بم)659

وسكرولد.الاشترا-شةقناعاتهقوةكلهامسرحياتهتعكس

.هاوسأبتونمدرسةفىوتعلملندنفي

أنجلو-مملكةكانت.الغربييناسمكسونمملكةو!ى

منالمملكةوسطويتكونإنجلترا،جنوبفيسكعسونية

وسكسملوكقوةامتدت.الحاليتينوهامبشايربركشاير،

.الغربفيوكورنوولالشرقفيوكنتإسكسإلىأحيانا

القرنخلالإنجلترالكلملوكاوسكسملوكأصبحوقد

علىأحياناوسكستسميةألاثاريونويطلق.الميلاديالعالثر

سهلفيالواقعةالواسعةالطاشيريةالمنحدرأتمنطقة

العصرمنذمسثونةالمنطقةهذهكانتفقد.سالزبري

باسمالمعروفةالبرونزيالعصرثقافةمركزوكانت،الحجري

رواياتهبعضم!صانهارديتوماساتخذوقد.وسكسثقافة

وسكس.سماهإنجلترامنخيالىجزءفي

الأمريكي،الأوسطالغربولاياتمنولايةوسكئسن

الولايةوهيألبانها.بمنتجاتطويلزمنمنذمشهورة

لقبأكسبهامماأمريكا،فيالحليبإنتاجفىالمتصدرة

ولايةوسكنسنأنكماأمريكا.البانمنتجاتمزرعة

تجذبالطبيعيةمشاهده!اأنإلىإضافةأيضا،تصنئمه!ة

سنويا.السياحملايين

الولاياتإحدىباعتبارهاالتقديروسكنسناكتسبت

تسمىمهمةإصلاحيةحركةبدأتفقد؟تقدميةالأكثر

شرعتإذبمالعشرينالقرنأوائلفيوسكنسنفيالتقدمية

والاجتماعية،،التعليميةالإصلاحاتمنكثيرفيالولاية

،أخرىولاياتبعدمافيتبنتها،والاقتصادية،والسياسية

عاصمةهيوماديسون.الاتحاديةالحكومةإلىإضافة

الولاية.

حواليقبلالثالجيةالأنهارمنسلسلةتجري.السطح

الأنهارتسببت.الحاليةوسكنسنمعظمفيسنة،مليون

وغيرت،الوديانوملأت،التلالقممكشطفيالثلجية

،الشلالاتمئاتالولايةفيوتوجد.الأرضسطحمعظم

.بحيرة000/51وحوألي

غربىجنوبإلىتصللمالثلجيةالأنهارأنيبدو

ذات،وعرة!!اكالاراضيمعظملأنوذلك،وسكنسن

عميقة.ووديانالانحدار،شديدةجبالسلاسل



الوسم801

موجزةحقائق

نسمة.609.4)547:السكانعدد

.2كمأ36454:المساحة

م12يوليوديوتبلعم01ينايرحرارةدرجةمتوسط:المناخ

فوقأم77ارتفاعادنى،م595تمستلارنفاعأقصى:الارتفاع

ميتشيحان.دحيرةشاطئطولعلىالمحرسطح

وكيوشا.وراسين،لايوجرين،وماديسور،ميلووكى:اللدنأكبر

ومتجات،الالات:الصناعة.الحليب:الزراعة:الريسيةالمنتجات

والمنتحات،أس!!رلائيةاوالمعدات،الورقمنتحات،الأطعمة

والحصباء.والرمل،المكسرةالحجارةالتعدفى:.المصمعةالمعدنية

كثيفةتلالمنوسكنسنشمالىمعظميتكون

سهليوجدكما،الصغيرةالبحيراتومئات،الغابات

بالناحيةيوجدبينما،الولايةمنالأوسطالجزءفىيتقوس

يسمىخلابةطبيعيةمناظرمنشريط،المنطقةفيالجنوبية

شرقىفىالمتدرجةالسهولأما.وسكنسنوهاد

بالولاية.الزراعيةالأراضىأخصبتوفرفإنها،وسكنسن

فىاقتصادينشاطأهمالصناعةتعدالاقتصاد.

شرقىجنوبأخرىومدن،ميلووكيوتنتج.وسكنسن

المصنعةالمنتجاتوهي،الالاتمنكبيرةكميات،الولاية

بصنعولم!كنسنآلاتمصانعوتقوم.للولايةالرئيسية

ومنتجات،التدفئةوآلات،والمحركاتالبناء،معدات

الولايةمنأخرىعديدةأجزأءلدىأنكما.عديدةأخرى

ذاتواللحومالألبانمنتجاتوتعد.جاهزةأطعمةمصانع

ورقمصانعوس!ضسنوسطفىوتوجد.خاصةأهمية

.كبيرة

الحننيصحوسكس!.اقتصادم!رئيساجزءاتعدالألبانمنتجات

مشحيصدارةفيوسكنسنوتصنص.المصنعهدافىالسويسري

.المتحدةالولاياتفيوالرلدوالجبنالحلي!

بالولاية،والتجارةللمالالرئيسيالمركزميلووكيتعد

كبرىتأمينوشركاتمصارفرئالمساتتوجدحيث

الناسمنالكثيرتوظفالولايةحكومةأنكما.بالمدينة

الولاية.نطاقعلى

وذلك،الحليبإنتاجفيالولاياتوسكنسنتتصدر

بالولاياتالمرأعيأفضليش!صلانالولايةجنوبثلثيلأن

.المتحدة

والداكوتا،الونباغو،هنودكان.تاريخيةنبذة

وصولحينوسكنسنمنطقةفييعيشونوالمنوميني

وأنتقلتعشر.السالغالقرنأوائلالفرنسيينالمكتشفين

حرببعدإنجلتراإلىفرنسامنالمنطقةعلىالسيطرة

وصارت.ام763وام756عاميبين،السبعالسنوات

انتهاءبعدالأمريكيةالمتحدةالولاياتمنجزءاالمنطقة

الولايةوسكنسنوأصبحت.ام783فيالأمريكيةالثورة

.ام848مايو92فىالثلاثينالأمريكية

عامفيوسكنسنبرئاسةالأبلافولت.مروبرتفاز

عصرفىمهمةإصلاحاتقيادتهنفذتوقد.ام009

الأوليةالانتخاباتفىالمباشرالتصويتفيهابما،التقدم

المرشحين.اختيارفىأي،السياسيةللأحزاب

9391عاميبين،الثانيةالعالميةالحرببعد

وفى.بالولايةالزراعةمحليحلالتصنيعبدأ،ام49وه

السناتورجذب،العشرينالقرنمنالخمسينياتأوائل

المولود-مكارفطجوزيف،وسكنسنولايةعنالأمريكى

واسغااهتماما-أم579فيوالمتوفىام809في

تسللواقدالشيوعيينبأن،مساندةأدلةوبدون،بادعاءاته

فيصدرأنذلكنتيجةوكانت.الأمريكيةالحكومةفى

لأعماله،الأمريكىالشيوخمجلسمنرسمىتقريغحقه

عاموفىالمكارثية.أنظر:.المكارثيةعليهاأطلقالتي

الحظعلىتعتمدمنافسةوسكنسنتبنتأم879

المكارثية.انظر:.الحكومةعوائدلزيادةرسميا()يانصيب

التقدمة.الحركة:أيضاأنظر

ا!بقار(؟مزارعفي)الحباةا!لواشيتربيةانظر:.ا!سم

الأبقار(.)حمعالبقرراعي

يعد،الخردلفصيلةمنمستقيمطويلنباتا!سملأ

والموطن)النيلة(.الزرقاءالصبغةمصادرمنمصدرا

ذلكبعدانتقلولكنهوآسيا،أوروباالنباتلهذاالأصلي

مترينإلىليصلالوسمةنباتويرتفع.أخرىدولإلى

العلويةالأوراقأما،وبريةالسفليةوأوراقهالمتر.ونصف

النباتوينتج.اسمهمتشبهقاعدةولهاالساقحولفقابضة

مثلفتتدلىالقرونأما،البتلاترباعيةصفراءأزهارا



901لوشما

وقدكان.الصبغةصناعةفيالأوراقوتستخدم.الأقراط

أجسامهمطلاءفييستخدمونهاالأوائلالبريطانيون

أعدائهم.لإخافةالأزرقباللون

الناسبعضفيهاي!صنذهنيةحالةالمرصوسواس

هؤلاءمثلويشكو.الصحيةأحوالهمحولالقلقغايةفى

مرضى.بأنهملاعتقادهممرضيةأعراضعدةمنالناس

علاجيةأدويةعلىللحصوليسعونفإنهمولذلك

أحسنفيولكنهمأيضا.يستعملونهاوقد،مختلفة

متاعبهمسببلأنوذلكالمؤقتةبالراحةيشعرونالأحوال

يأفإنالشائعألالحشخداموفيجسمانيا.وليسنفسي

نأيمكنمستمرةأوغامضةأعراضمنيشكوشخص

.الموسوسيسمى

العماب.؟العقليةالأمراض:أيضاأنظر

منمجموعةفىالمتولممطةادقيمةهوالإحصاءفيالوسدط

الأوسط.أيفماويعسمىمتسلسلا.ترتيباالمرتبةالأعدأد

،62كالتاليدرجاتعلىحصلواطلابخمسةأنافرض

لهذهالوسيطعلىللحصول84،91،77.88،

2،6،774،8،88تصاعديا:ترتيباترتب،الدرجات

وبالتالي،المنتصففىترتيبيايقع84الرقمأننلاحظ.99

أما84.الوسيطةوالنقطة84،هوالأرقامهذهوسيطفإن

الحالاتعددكانوإذا82.فهو(الحسابي)المعدلالمتوسط

هذهمثلفي،الوسطفيعددهناكيكونفلنمزدوجا،

القيمتين.هاتينمتوسطالوسيطيكونالحالات

لنايتبين84،مااختبارفيالدرجاتمتوسمطكانوإذا

48منأعلىدرجاتعلىحصلواالذينالطلابعددأن

علىحصلواالذينالطلابعددمعبالضمبطسساوى

.84منأقلدرجات

.الوتيرة،لالمعد،المتوسطالإحماء،:أيضاانظر

!نأصغريعد،القططفصيدةمنبريحيوانالوشو

.الجبالوأسدكالنمر،البريةالقططفصيلةحيواناتبقية

وقد.كيلوجراماتوعشرةخمسةمابينوزنهويتراوح

كجم.02إلىأحياناوزنهيصل

وأوروباوآسيا،إفريقيا،منأجزاءفيالوشقيعيش

أمريكايستوطنالشمالىوالوشق.الشماليةوأمريكا

أوروبافييعيشبعيدزمنمنذالوشقوكان.الشمالية

النوعويسمى.هناكنادراالانأصبحلكنهآسيا،وشمالي

منوالصحرأويةالجبليةالمناطقويستوطن،العناقالإفريقي

فيالعناقويوجدنادرا.أصبحأيضالكنهإفريقيا،جنوب

أيضئا.آمميا

كبيرقويلريهر،الأحرىالولتمقحيواناتيشبهالأوروبىالوشق

أذنيه.فيحصلذوالحجم

طويلوهو.ج!سدهكلويغطيكثيفالوشقوفرو

يكونوقد.داكنأوفاغرماديولونهالملمعي!.وحريري

ذيلوللوشق.لونهمنداكنةبدرجاتمخططاأومنقطا

منطويلةخصلالمدببتينأذنيهوتغطيوغليظقصير

الشعر.

الصخريةالأماكنأوالغاباتفيالحيوانهذايعيش

غذاؤهأماليلا.فريستهوراءويسعى،الأغصانتغطيهاالتي

ويعد.الأخرىالصغيرةوالحيواناتالأرانبفهو،الرئيسي

أعدادعلىيقضيلأنه،للإنسانمفيداحيواناالوشق

علىالحصولعليهيتعذروحين.القوارضمنضخمة

والأيائلالثعالبيقتنصفإنهبها،يتغذىالتيالحيوانات

منالكبيرةأقدامهوتمكنهأيضئا.الأليفةالحيواناتوبعض

.الثلوجفوقبخفةالجري

الأشجار.تجاويففيأوالكهوففيالوشقينام

وتشبهفروعها،علىوالاستلقاءالأشجارتسلقويحب

يصلالصغارمنعدداالأنثىوتضع.الأليفةالهررةصغاره

.مرةكلفيخمسةإلى

عنذلكوجمالجلد.فيباقأثرذاترسوماتالوشم

وأالعظمأوالعصا،مثلحادةآلةبوساطةالجلدوخزطريق

طبيعية.بألوانملونةأصباغفىغمسهابعدالإبرة

الفني.التعبيرأنواعأقدممنواحداالوشميعد

فيهاالوشمتاريخيرجعالكهوففيالموجودةفالرسومات

تقريباالحضاراتوجميع..مقسنة0008حواليإلى
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القدماءوالإغريق،الروماناستخدمهفقد،الوشمممارست

غيرالوشمكانالأوقاتبعضوفي.والمجرمينالعبيدلدمغ

.والنصارىاليهودبينبهمسموح

جزرفيالجديدةوالم!صانةللشرفعلامةالوشمكان

.الهادئالمحيطجنوبيفيجزرمجموعةوهيماركيساس

أجسامعلىالوشمعلاماتالجديدةغينياشرقيسكانويعد

فيالناسبحضويرسم.الجمالعلىدليلاالشالاتالنساء

كيأجسامهمعلىالوشسماالحاضرالوشطفيالغربيالعالم

وضعهملتغييرأو،خاصةمحموعةفيعضويةيكسبوا

بعضعندالفنأعمالمنعملاالوشميعد.الاجتماعي

عنللتعبيرأجسامهمعلىالوشماخرونيرسعمبينما،الناس

منجزءابوصفهأو،المحبينعندالحبعنأوالوطنية

والتقاليد.للعاداتاتباعاأودينيةمعتقدات

أهمهامن،الوشمبعمليةمرتبطةصحيةمخاطرهناك

التعقيممراعاةعدمحالةفيالمعديةال!مراضانتشارخطر

ولعنالوشمعزيه!اللهرسولحرموقد.الوشمعمليةأثناء

والمستوشمة.الواشمة

المبادئتقررتوراتيةقواعدأووصاياالعشرالوصايا

وتعرف.والنصرأنيةاليهوديةللديانتينوالأخلاقيةالأساسية

العشر.بالكلماتأيضاالوصاياهذه

القديمالعهدفىمرتينالعشرالوصاياذكرتوقد

فيومرة،71-02:2الخروجسفرفىومرة(،)التوراة

عنالنصانهذانويختلف2.أ-5:6التثنيةسفر

اوصمايامنالأولىالمجموعةتتناوليسيرا.اختلافابعضهما

الثانيةالمجموعةتتناولبينما،ربهنحوالإنسانواجبات

ومختلفاليهود،ويرقم.الإنسانبأخيهالإنسانعلاقة

القائمةوتبين.مختلفةبأشكالالوصاياهذهالنصارىفئات

باللغةالمتداولةالمراجعأشهرفيالعشرالوصاياترتيبالتالية

اللإنجليزية:

دوني.آلهةتتخذألاويجب،ربكاللهأنا-أ

ماأوصورةأوتمثالآ،أومنحوتاصنماتصنعألايجب2-

وأ،الأرضأوالسماء،فييكونمماأ!كإيشبه،ذللثشابه

باطلا.الربباسمتنطقلا-3.ال!رضتحتالماءفي

وأمك.أباكأكرم5-.لتقدسهالسبتاذكر-4

تشهدلا-9.تسرقلا8-.تزنلا7-.تقتللا6-

زوجته،ولا،جاركبيتتشتهلا-أ..جاركعلىزورا

ولا،حمارهولا،ثورهولا(،)خادمتهأمتهولا.عبدهولا

.لجاركمماشيئا

لعهدشروطاالقديمالعهدفىالعشرالوصاياوتظهر

إسرائيل.بنويزعمكماالختاروشعبهاللهبين)اتفاقية(

الوصاياتلكخطوتعالىسبحانهاللهأنالتوراةوتذكر

-السلامعليه-موسىوأعطاهما،الحجارةمنلوحينعلى

من-السلامعليه-موسىنزلولماسيناء.طورعلى

الذهب.منعجلايعبدونإسرائيلبنيوجدالطور،

لماوغضبهدهشتهمنالألواح-السلامعليه-موسىوكسر

-السلامعليه-موسىأنإلا.الصنمذلكيعبدوررآهما

حبريةألواحعلى،اللهبأمرالعشر،الوصاياتلكنقش

الحجريةبالألواحإسرائيلبنوواحتفظ.الأولىغيرأخرى

خشبي.تابوتفي

الميلاديالثالثالقرنفىالنصرانيةمعلمواعتقدوقد

كلضميرعلىالوصاياطبعقدوتعالىسبحانهاللهأن

ومنذالحجر.علىالقوانينتلكتنقشأنقبلحتى،إنسان

النصرانيةيعتنقمنكلأهتم،الميلاديالخامصرالقرنبداية

هذهغدتثم.قلبظهرعنالعشرالوصايابحفظ

تعاليممنأساسياجزءا،الميلاديالتاسعالقرنفىالقوانين

القساوسةمنالنصارىعلماءأعتبروقد.اعنيسةا

لقانونالأساسيةالمبادئهيالعشرالوصاياهذه،والرهبان

ضمنوقد.الإنسانسلوكيحكمالذيالطيعيالعالم

،الميلاديعشرالسادسالقرنفيالبروتستانتمصلحو

الشفهية.الدينيةتعاليمهمفىالعشرالوصاياهذه

جاءتالتيالعشرالوصاياأنالعلماءمنكثيرذكروقد

الكريم.القرآنفيذكرهاوردالتىالألواحهي،التوراةفي

موعظةشيءكلمنالألواحفيلهوكتبنا):تعالىقال

بأحسنهايأخذواقومكوأمربقوةفخذهاشيءلكلوتفصيلا

اللهأنالآيةوتوضح.41ه:الأعرافالفاسقلن!دارسأوريكم

الألواحفي-السلامعليه-لموسىكتبقدوتعالىسبحانه

الحلالمبينةشىء،لكلوتفصيلاموعظةشىءكلمن

.التوراةعلىمشتملةالألواحهذهوكانت،والحرام

.السلامعليهموسىأيضا:انظر

أخضرلونذوالثمكلجميلصغيرطائرالوصع

منه،نوعانويعيش.رأسهقمةعلىوضاءتاخمع،زيتوني

الشمالية.أمريكافيالياقوتيالتاجوذوالذهبيالتاجذو

بخفةالمكانحولويتنقل.سمأ.نحوطولهوالوصع

.الحشراتعنلاحثا

وتوجد.الخضرةدائمةالأشجارعلىالوصعويعيش

أطرافمنبالقربمعلقةبالكوبالشبيهةأعشاشه

والريش.والعشبالحزازياتمنأعشاشهويبنى.الفروع

أبيضلونذاتبيضة11إلى5بينماالأنثىوتضع

التاجذاتالوصعطيورمنوالعديد.بنيةورقطات،قشدي

تطربينما،الشماليةأمريكافيالشتاءفصلتقضىالذهبى

وأالجنوبيةالمتحدةالولاياتإلىالياقوتىالتاجذواتمعظم

الربيع.فصلحتىالوسطىأمريكاإلى



فييعيشاناللذينالوصعطائرنوعيأحدالذهيالتاجذوالوصع

التاحمناسمهالجميلالصعيرالطائراكتمسبوقد.الشماليةأمريكا

رأسه.قمةعلىالأصفر

ذهبياللصيقةالقرابةذاتالأخرىالطيورومن

وآمياأوروبافيالعرفناريووآمياأوروبافيالعرف

العرفناريمنآخرنوعوهنالكإفريقيا.وشمالالصغرى

آسيا.شرقفيتايوانجزيرةفيفقطيعيم!

الشعر(بما!دليةالمعالجة)أسالي!الأدبانظر:ا!ص.

(.العربيالشعر)أعراض

الصيددى(،)واجباتالصيدلةانظر:ا!.الو!

)الصيددة(.والمسلمينالعربعندالعلوم

(.والوصل)الفصلعلم،الملعافيانظر:.ا!ص

محاسدكأوحبلطرفىدربططريقة؟لجدلالوصل

جدائلحولطرفجدائلتلفثم.عقدةعملبدون

السينمائيةالأفلامفيالمونتاجعمليةوفيالاخر.الطرف

الفيلممنأجزاءربطإلىللإشارةالوصللفظيستخدم

ببعض.بعضها

الضوئى.التصويرأيضا:انظر

والوعهـلاتالعقدانظر:.المجدولةالوصلة

المجدولة.

لرعاية!الشرعيةالمحكمةتعينهشخصالوصى

كليهما.أواخرشخصممتلكاتأوالقاصر،يسمىاخر

السنتحت)أشخاصقصرعلىوصيتعيينويمكن

أشخاصأوسفهاءأومجانينأومبذرينعلىأو(،القانونية

111الوصية

بحقأيضاالمحكمةوتتمتع.أنفعسهمرعايةعنعاجزين

الأوصياء.عزل

الشخص،علىالسيطرةحقللوصىيكونماوعادة

القاصرإعالةالوصيعلىوينبغيالقاصر.أملاكوإدارة

يحقولاالقاصر(.أملاك)أيأملاكهري!منوتعليمه

الحصوللهوينبغي،التركةمنمكاسبأيةجنيللوصي

لصالحعقارأتبيعأوبشراءيقومأنقبلقضائيأمرعلى

جردتشملقوائمعرضعليهينبغىكماالقاصر.

المحكمة.علىالماليةوحساباتهالقاصرموجودات

علىأوصياءوالأمها!الاباءيكونأنوالطبيعي

يكونالعامالإنجليزيالقانونوفيالقصر.أولادهم

هذاأنغير،أولادهعلىالوحيدالوصيهوالأب

ولأن.الدولبعضفيالقانونبنصيتغيربدأالإجراء

بدونأولادهمعلىأوصياءيصبحونوالأمهاتالاباء

بالطيعة،أوصياءيسمونفإنهم،المحكمةقبلمنتعيين

والحارس.بالفانونالأوصياءعنلهمتمييزاوذلك

لأغراضالمحكمةتعينهالذيالو!يهوالقضائي

التقاضى.

.الوالدانأيضا:انظر

منبدلآالبلديحكمخصالعرشعكلىا!صي

البلاد،بعضوفي.لمرضهأوسنهلصغرالشرعيالحاكم

بلادوفي،الملكيةالأسرةمنعضوالوصيبعمليقوم

الحاكم.اختصاصيمارسمجلسيوجدأخرى

حتىبالوصايةخاصترتيبالبريطانيينلدىيكنلم

تعيينيشترطالذىأم379عامالوصايةقانونصدور

بمهامويقوم.الحكمعلىقادرغيرالعاهلكانإنالوصي

منالمجلسهذاويتكون.للدولةمجلسقصيرةلمدةالوصي

يؤولأشخاصأربعةويليهما(الزوج)أوالحاكمزوجة

.العرشتوليإليهم

وأديناأوعيئاغيحهـهال!نسانهبةال!سلامفيالوصدة

لا.الموصيموتبعدالهبةلهالموصىيملكأنعلىمنفعة

الورثةأجازإذاأ،إالمالثلثمنأكثرفيالوصيةتصح

الورثةأحدلهالموصىيكونأنأيضايصحلاكما،ذلك

المذاهبفيتفصيلذلكولكل.ذلكالورثةأجازإذاإلا

الختلفة.الفقهية

واجبةفهيالأحوالباختلافتختلفأحكامللوصية

منوجهفىكانتإنمحرمةوهى.والديونالودأئعفى

فياللهبحقوقتعلقتإذاومندوبةالفساد،وجوه

نإمكروهةوهي.ذلكوغيروالفديةوالزكاةالكفارات

.المالثلثعلىزادت

ىكأس
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شرعا،تصححتىتوافرهامنلابدأركانأطوصية

الوصاية،فيالراغبالمالصاحبوهوموص،:وهي

وموصى،،بالوصيةالخصوصالشخصوهولىوموصى

الوصية.تحديدلهايعرفوصيغةنفسها،الوصيةوهو

ذلكوغيرقبرهعلىالقراءةأوبالحجموصيوصيقد

فينفذالمباحاتإطاروفيخيرامنهاكانفماالأمور،من

.تنفيذهفيمنعذلكغيركانوما

بتصريفيقوممعينوصياسمتحديدأيضاالوصيةمن

المذاهبفيتفصيلوله،مورثهمموتبعدالورثةشؤون

.محددةشرعيةأحكامبهاتنعقد

يتصرفوثيقةبأنهاالوضعيةالقوانينفيالوصيةتعرف

الشخصويسمي.وفاتهبعدالضخصأملاكفىبموجبها

إذااللوصيةورجلا،كانإذأالموصيالوصيةيتركالذي

تتركالتيالشخصيةالممتلكاتتسمىكما.امرأةكانت

تتركالتيالممتلكاتأماتركةأو،بوصيةتوريثابالوصية

بوصية.هبةتسمىفإنها،بالوصية

يمكنهمالذينبمالمحامينبوساطةعموماالوصاياتعد

للوصايا.الرسميةالقانونيةالمتطلباتاسعتيفاءمنالتأكد

ممهورةتكونوأن،كتابةالوصاياتحررأنيجبكما

والشهود.الموصيةأوالموصىبتوقيع

وتتطلبالوصايا.تنظمالتيالخاصةقوانينهبلدلكلإن

بعضهالينماأطوصايا،شهودهناكيكونأنالقوانينبعض

الشهودعددأيضايختلفوقد.ذلكتحطلبلاالآخر

للشهودتسمحلا،عديدةبلداناأنكما.المطلوببت

مثل-البلدانبعضوتقبل.الوصيةمنبالاممتفادة

الموقعةوغيروأضعها،يدبخطالمكتوبةالوصية-ألحمكتلندا

شهود.من

م(.711-؟هـ،-39؟)اليمنوضاح

أبيلنواذبنكلالعبدبنإمعماعيلبنعبدالرحمن

القرنفيالمقدمينالصريحالغزلمدرسةشحعراءمنجمد.

المجنوضاحلقبعليهغلبالثعر.افظر:.للهجرةالثاني

ترىاشواياتفبعض،نسبهفياختلف.ووضاءتهلجماله

يذبنسيفلنصرةأليمنقدموأالذينالفرسأولادمنأنه

منخولانآلمنالأصليمنيأنهآخرونويرى،يزن

حمير.

والمقنعأنهويروى.العربأجملمناليمنوضاحكان

مقنعينالعربمواسميردونكانواالطائيزبيدوأباالكندي

الفتنةمنوحذراالعينمنخوفاوجوههميسترون

بناتمنأوأجمناأهلمنامرأةوضاحأحب.لجمالهم

منقومهافامتنعخطها.روضةلهايقالباليمنالفرس

فحزن،الجدامبمرضأصيبتحتىبهافهامإياها،تزويجه

ووردت،عصرهنساءمنبكثيروضاحشببوقد.عليها

شعرهمعظملكنشعرهفيالنساءمشاهيربعضأسماء

روضة.محبوبتهفيكانالغزلى

شعرشاكلةعلىالحجازيالحضريالغزلفيوشعره

فىوتهيمبهتتغزلالمرأةيجعلالذيربيعةأبيبنعمر

نوعالضربهذامنالذيوضاحلشعركانوربما.حبه

غزلهرقيقومنوجذابا.وسيماكانلأنهالمصداقيةمن

قوأصه:

حلتفؤادكأقصىالتيح!

فأدلتعاشقبأنكعلمت

أحشاؤهاتقلقلترأتك!اذا

وأقلتفاكثرتإليكشوقا

أبوابهافأغلقتدخلتواذا

فاعتلتحجابهاالغيورغرم

صبابةعليكبكتخرجتواذا

بلتمادموعهاتيحتى

فمرحبازرتياوضاحكنتإن

وأظلتبلادناعليكرحبت

وأشخصبموجبهايحصلقانونيةوم!يدةاليدوصع

تموقدآخر.شخصلايملكهقانونيحقعلىدوأ!ة

لروماالمدنيالقانونفيأولأبوصإليدبالتملكالاعتراف

.العامالإنجليزيالقانونمنجزءابعدفيماوأصبح.القديمة

اليد،بوضعشيءلامتلاكقانونىحقعلىوللحصول

الاحتفاظبنيةالشىءهذادولةأوشمخصشملكأنيجب

علىيقبضمنيصبحأنيمكنالأماكنلعضوفى.به

،ام906عاموفي.لهمالكابهويحتفظمتوحشحيوان

لبرمودابريطانيابامتلاكالبريطانيونالمستوطنونطالب

.آخرونسكانالجزربهذهيكنلمإنهحيثبوصإليد

ماعينامتلاكإلىللإشارةالمصطلحهذايطلقوأحيانا

وأبهاخدمتهأوفيهاالشخصبقاءطولبحجةأيبالقوة

العينهذهكانتوإنحتىعليهابترددهلهالناسمشاهدة

القوانينبعضاعترافذلكأمثلةمنآخر.لشخصمدظ

بأحقية،غربيةقانونيةبنظمالاخذةالعربيةالبلادبعضفي

ماعينأوزراعيةأرضأومسكنعلىواضئاليداحتفاظ

وضعبسببإلالشيءلامنهاالفعليصاحبهاتم!صينوعدم

لوحتىمنهاشاغلهايمكنأحياناالقانونإنبلاليد،

إلىذلكيتعدىوقدبها،الانتفاعالحقيقيالمالكطلب

المستأجرةالعينمنالمستأجرإخراجمنالمالكتمكنعدم

منكثيرفييصلمنهاجزءعنالمالكلهتنازلإذاإلا

المشاكل-آلافنشأتهناومن،المصفإلىالأحيان

القضاياالافوعمت-الزراعيةالأراضيفيخصوصا
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هذهفيتفصلأنتحاولالتىالمحاكمأبوابودخلت

تقدرها.ولاالملكيةتحترملاالتيالشائكةالقضايا

الشخصجسميتخذهالذيالوضعبهايرادالووو

الشخصبقدرةالوضعيةوتتحدد.جالسأوواقفوهو

الجسمتجذبالتيالجاذبيةقوةإزاءبالتوازنالاحتفاظعلى

فيالعضلاتبعضعملوتحمثلباستمرار.الأسفلنحو

التيتلكالعضلاتهذهوتشملمنتصبا.الجسمإبقاء

وبسبب.والركبتينوالوركينالظهرانحناءدونتحول

وعملالجاذبيةلتأثيرالمستمرينوالعطاءالأخذعملية

ويستحيلالتغير.دائمةمتجددةحالةالوضعيةفإن،العضلة

معينةدرجةوجودبسببتماما،ثابتايقفأنالشخصعلى

،كافغيرالوضعيةفيالتحكمكانوإذا.التمايلمن

توازنه.الشخصويفقدشديدا،التمايليصبح

النشاطمنقدرأقلجيدةوضعيةاتخاذويتطلب

مستقيمة.وضعيةعلىوالحفاظجيدا،للتنفسالعضلي

بحيث،مريحةبصورةمتباعدتينالقدمانتكونأنوينبغي

نظرناوإذا.القدمينكلتاعلىمتساوبشكلالوزنيتوزع

والوركانالأكتافتكونأنينبغي،والخلفالاماممن

مشهدومنتقريبا.متناسقخطفيالأصابعورؤوس

متناسق،خطفيوالكتف!الأذنتكونانيجب،جانبي

منتصفأمامالأسفلنحوالمتجهالخطيسقطأنويجب

نأويتعينكثيرا.مقوساالظهريكونألاويجب.الركبة

.إراديجهدبذلدونظاهرةالقدمينتقويسةتكون

الظهرفيمتاعبتنشأإذ،مهمةالجلوسوضعيةوتعد

نحوعلىالأحيانأغلبفييجلسونلأنهمالكثيرينعند

عجلةفوقأو،الطاولةاوالمكتبفوقفينحنون،خاطئ

تعباكرسىعلىبامشرخاءالجلوسويسبب.السيارةقيادة

إجهاداتحدثلأنها،منتصبةوضعيةفيالجلوسمنأكثر

فىإحهاد

الط!

اليسار()إلىالجيدةالوضعيةتتطب.مميئةأوجيدةتكونقدالوضعية

فتسبباليم!ت(،)إلىالسيئةالوصعيةأما.الضلةنشاطمنقلىرأقل

الظص.فيوإحهاداالعضلاتفيتوترا

وضعيةفيالجلوسيكونولكيعضليا.وتوترالهلامبرر

إلىجيدبشكلمستنداالجسميكونأنيجب،جيدة

تكونوأن،متناسقخطفىالأطرافتكونوأن،الكرسي

.الأرضعلىمنبسطينالقدمان

اعتادالتيوالجلوسالوقوفطريقةعلىالوضعيةوتدل

اعتادفإذا.حياتهمسنوأتمعظمخلالالناسعليها

متدلورأسهباستمرارالجلوسأوالوقوفعلىشخص

ويصئاتخاذ،الرقبةعضلاتطولشغير،الأمامنحو

تعملالجسمأحزاءجميعأنوبماصعبا.أمراجيدةوضعية

،الاتساقعنمثلا،كالرأسواحد،جزءإخراجفإنمعا،

النسقعنالجسممنأخرىأجزاءإخراجإلىلحميؤدي

مركزعنبعيدةالمرءجسمأجزاءكانتوكلماأيضا.

لإبقاءأكبرجهدإلىالعضلاتاحتاجت،الجسمجاذبية

وتوش.إعياءإلىذلكويؤدي.منتصباالجسم

.الناسبهيشعرعماالجسموضعيةتدلأنيمكنكما

يتخذونفإنهم،بالكآبةشعورينتابهمأومتعبينكانوافإذا

الوضعيةفيالتغييراتتؤثروقدالمعتاد.منألمموأوضعية

وتعطي.وشخصيتهمشيتهوطريقةالشخصمظهرعلى

تسمحوقد،بالنفسوالثقةبالرزانةأنطباعاالجيدةالوضعية

لمجساعدأنويمكن،وجهأكملعلىبوظائفهبالقيامللجسم

اتخاذتحسينفيواسترخائهالجسموظيفةعلىالتعرف

الوضعية.

.الدماغبمالإنسانجسمالمهاد،تحتانظر:الوطاء.

و!!صهالضخصحبيعنيقوميتعبيرالوطئية

،والناسالأرضإلىالانتماء،ذلكويشمل.لوطنه

خدمةفيوالتفانيبالتاريخوالفخروالتقاليد،والعادات

الأمة.معبالتوحدبالشعورالمصطلحهذاويوحي.الوطن

كلوبينالع!سوركلخلالالوطنيةفكرةوجدت

موجودالعالميالشعورأنهوهذاعلىوالدليل.الشعوب

البارزةالأدبيةالأعمالمنفكثير،الأممنكثيرآدابفي

دفاعاللموتواستعدادهملبلادهمالناسإخلاصتمجد

الوطنية،الأناشميدساعدتوقدوكرامتها،حرشهاعن

فيبلادهمعنالدفاعفيالمواطنينتوحيدعلىوالشعارات

.الحروبأوقات

مننوعبخلقالوطنيةروحتعميقفىالمدارستسهم

دراسةخلالفمنوالتقاليد.والامالللذكرياتالتقدير

حبالطلابمنكثيريتعلم-المثالسبيلعلى-التاريخ

الوطنيةالمنظماتوتحافظ.العظامأبطالهاويقدرونبلادهم

مثلالقوميوالفخر،الوطنيةالرموزبعضترقيةعلىوتعمل

التذكارية.والنصبالقوميةوالمزاراتالوطنعلم
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الوطنيةأنعلىيتفقونالناسمعظمأنمنالرغ!اعلى

طرقفييختلفونأنهمإلالبلدهالشخصخدمةتقتضى

هيالوطنيةالحكومةإنيقولفبعضهم،الخدمةهذهأداء

مساندةالمواطن!تكلعلىينبغىولهذاالوطنعنتعبرالتى

نإيقوأ!وبعضهموأعمالها،الحكومة!مياسياتكل

مقتنعاكانإذابصراحةرأيهيبديأنلهلابدالحقالوطني

حكيم.غيرأوعادلغيرخطفييسيربلدهبأن

أغلبخلال،الوطنيةكانت.الوطنيةفكرةتطور

فيخاصتدخلأيدونبسيطةفكرة،التاريخيةالعصور

بجبالهاالأرضلطبيعةحبمجردكانتفقد،السياسة

وأنهارها.وسهولها

تطورتأنبعدتعقيداأكثرالوطنيةفكرةوأصبحت

عشرالتاسعالقرنففي.والاتصالاتالمواصلاتوسائل

الس!صكطرقمكنت،المثالممبيلعلى،الميلادي

منالناسمنكبيرةأعداداالبخاريةوالسفن،الحديدية

قبل.ذيمنوأسرعأسهلبطريقةبعيدةلمسافاتالانتقال

بلادهمأومدنهمافيالناسبقاءاحتمالقللهذاونتيجة

حياتهم.كلوأجدادهماباؤهمفيهاعاشالتي

كلوبينالعصور،كلخلالالوطنيةوجدت

الحديثةالاتصالوسائلساعدتوقد.الشعوب

بمجرياتعلمعلىي!صنواأنعلىالناس،كالهاتف

كما،مجتمعاتهمعنبعدهمرغمبلادهمفيالأمور

فرضمنالأمالأسلحةوبقيةالمتطورةالدباباتمكنت

عليهماكانتتفوقالأراضيمنمساحاتع!سيطرتها

قبل.من

عنالأساسيةالأسئلةبعضالتطوراتهذهأثارتوقد

كانإذاعماالناسبعضفتساءلبموالإخلاصالوطنية

مأعليهاولدواالتيالأرضأمالأجداد،أرضحبعليهم

عنآخرونتساءلكماحاليا.عليهايعيشونالتيالأرض

لمالناسمعظمبينماالوطنحبالوطنيةتعنيأنكيفية

قط.بلادهممناطقأغلبيشاهدوا

السياسيتانالقوتانالأمشلةهذهبعضعنأجابتوقد

والقومية.الديمقراطيةوهماالتكوينطورفيكانتااللتان

مبادئومن،أنفسهمالناسيحكملأنتدعوفالديمقراطية

،واحدةلغةفىيشتركونالذينالناسعلىأنالقومية

واحدةأمةيكونواأنمشتركةوتقاليد،واحدةوثقافة

الوطنيةمفهومأصبحوقد.بهمالخاصةالمستقلةبحكومتهم

حبإلىفإضافة.الجديدتينالقوتينهاتينبفعلمعقدا

الإخلاصتعنيالوطنيةأصبحتللدهأو،لمنطقتهالشخص

الناسيتو!الذينالناسهمفالوطنيون.للوطنالشديد

.الضرورةعندالوطنعندفاعاحياتهميقدمواأنمنهم

القومية.،الديمقراطية:انظر

تاريخفىالوطنيةمصطلحفاعلياتظهرتوقد

الكلمةواجتمعتالصفوفتوحدتحيثالعربيةالدول

،كثيرةذلكعلىوالأمثلة،العربىللوطنالإحلاصعلى

العالموقفةوكذلكأكتوبرمنالسادسحربمنها

تحقيقفيالفلسطينيالشعبحقشرعيةمعأعربىا

التىالقديمةالوطنيةالروحذلكإلىإضافة.مصيره

وتونسوسوريامصرفيالعربيةاصشعوبأبنسادت

العشرين،القرنفيوالسودانوليبياوالمغربوالحزائر

الامشعمارمنبالاستقلالالمطالبةروحدعم!والتى

عشرالثامنالقرنينفىالعربيةللدولالمحتلالأجنبي

مصيرحقتقريرتزكيةفيالروحهذهوأثروالتاسئحشر

بالفعل.استقلالهانالتالتىأسدولاهذه

صمويلالإنجليزيالناقدقال.الوطنيةاستخدامسوء

وكانوغد"!لكلالأخيرالمأوىهىالوطنية"إنجونسون

أحياناتكونقد-المشاعرمنكغيرها-أ!طميةاأنإلىيشير

شسدةفىالمغالونفالناس.مشوهةتكونقدأوفيها،مبالغا

فيا!لغالينيسمونقدمعينبلدأومعينةلمجموعةانتمائهما

العسكريللتفوقالمسببغيرالحماسويسمىالوطنية

انفل:.الوطنيةالنعرةأوالشوفينيةالشخصلوطنوالمجد

الوطنية.النعرة

فيخاطئا،فهمافهمهاأو،الوطنيةفيالغلووجد

العشرينياتوخلالتقريبا.الأمكلوفيمختلفةأزمان

أدولفبقيادةالألمانكانالميلاديالشمرينالقرنمن

لهمبأنمقتنعينموسولينىبنيتوبقيادةوالإيطاليونهتلر،

لبلدانهم.الإقليميةتوممئالحدودهيوطسيةمسؤولية

العامةالمعلنةبالتظاهراتالمطالباتماتسمعوكثيرا

.الأزماتمنبأزمةالبلادتمرعندماللوطنبالإحلاص

الملكغير-المثالممبيلعلى-الأولىالعالميةالحربفخلال

اسممنالمالكةالعائلةاسمبريطانياملكالخامسجورج

ساكسيالأولفالاسموندسور.إلىكوبيرجساكسى

ضدحربهاتخوضبريطانياوكانتألمانياكانكوبيرج

منالالافحجزتمالثانيةالعالميةالحربوخلالألمانيا.

الخاوفبسببمسمكراتفييابانيأصلمنالأمريكيين

الولاياتمنأكثرلليابانموالينيكونونربماأنهممن

.المتحدة

لتق.الخفاان!:.اططولوا

عادةويتكون،الدقةالبالغالرملمنعيقةكتدةالوعت

امتدادعلى،الرمليةوالمسطحاتالغدرانقيعانعلى

الماءلأن،السائلمسلكالرمليالكيانويسلك،السواحل

منويمنعها،الحبيباتمابينيباعدالرملخلالالمتدفق



تماسكهيفقدالرملفإنالجريانحالةوفي،الترسب

منالسميكةوالطقات.الثقيلالوزنتحملولايمكنه

منموتإلىتؤديأنويمكن،بالخطورةتتسمالوعث

شركها.فييقعون

التزامالوعثفىالوقوعلهميقدرمنعلىويتعين

ظهورهم،علىمسطحينالارتماءعليهموينبغىالهدوء،

هذاوفي،الجسمعلىقائمةزواياشكلفيأذرعهممدمع

نأالشخصعلىوينبغيالرملعلىالجسمسيطفوالوضع

ويتطلب.الثابتةالأرضإليالرملعنمبتعدأببطءيتدحرج

خاصة.أساساتالوعثعلىالبناء

وطنإقامةتبنتبريطانيةحكوميةوثيقةدلفوروصكد

الخارجيةوزيرالوثيقةأصدر.فلسطينفىلليهودقومي

.ام719عامبلفورجيمسآرثرالبريطانى

صاحبحكومة"تؤيد:يليماعلىبلفوروعدنص

تبذلوسوف،فلسطينفىلليهودقوميوطنإقامةالجلالة

يكونأنولابد،الهدفهذاإنجازلتسهيلجهدهاقصارى

بالحقوقمجحفشىءعمللايمكنأنهبجلاءمفهوما

وأ،فلسطينفىاليهوديةغيرللجماعاتوالدينيةالمدنية

بلدأيفياليهودبهيتمتعالذيالسياسيوالوضعالحقوق

آخر".

الأولى،العالميةالحربأثناءبلفوروعدصدرعندما

منفلسطينعلىللاستيلاءتحاربالبريطانيةالقواتكانت

فلسطينتحكمأنبريطانياأرادت.التركيةالعثمانيةالدولة

المتوسطالأبيضالبحرتصلالتيالسويسقناةقربلموقعها

سيساعدبلفوروعدأنالبريطانيوناعتقدالأحمر.بالبحر

فياليهودزعماءمنالهدفلهذاالتأييدكمسبعلى

عاموفي.أخرىدولوفيالمتحدةوالولاياتبريطانيا،

وأعطتبلفوروعدعلىالأمعصبةصادقتأم229

فلسطين.علىالانتدابحقبريطانيا

وتمسكوابلفوروعدالعربيةالقوميةالحركةقادةرفض

فلسطين.فىالتاريخيالعرببحق

.أم479عامفلسطينعلىالبريطانيالانتدابانتهى

الأرضفوقإسرائيلدولةاليهودأقامأم489عاموفى

علىوذلكمنها،الشرعيينأهلهاوطردواالفلسطنيةالعربية

احتلالأججوقد.الشديدةالعربيةالمعارضةمنالرغم

عليها،دولةوإقامةالفلسطنيةالعربيةللأراضيإسرائيل

المنطقةوجعلمتكررةلحروبومهدالمنطقةفيالصراع

فلسطينانظر:.ونتائجهبلفوروعدحول.عالميتوترمركز

المحتلة.

،الأردن؟إسرائيلجيص!؟ارثربلفور،أيضئا:انظر

الصهيونية.
511لوفائيا

بأوروباالألبجبالفييوجدبريمعزيظبيالوعكل

الهملاياوجبالإفريقياوشمالىالأوسطالشرقوفى

بنى.أورماديالألبىالو!كلولون.الوسطىبآسيا

قرونوللذكر.سم09حوالىالأكتافعندوارتفاعه

قرونوللأنثى.سم75منلأكثرتنموللخلفمقوسة

يكونماعادةالهملاياووعلسم،02إلى51منطولها

كبيرةوذقنطويلةقرونوله،الألبيالوعلمنأضخم

العدو.لصريع،الحركةرشيقوالوعل.فاغبنيبلونوفرو

الليلفيالسفوحإلىوينحدرالجبالأعاليفييعيم!وهو

الغذاء.عنبحثا

-0401ءهـ،13-431)البغداديأبوالوفاء

الوفاءأبو،البغداديمحمدبنعقيلبنعليأم(.911

القرآنقرأ.متكلموواعظحنبلىأصولىفقيه.عقيلابن

الأدبوقرأ،يعلىأبيالقاضىعلىوتفقهشيطا،ابنعلى

المعتزلي.الوليدبنعلىأبيعلىوالأصولبرهانابنعلى

يميلكان.الختلفةالعلومفيالدائرةواسعالحجةقويكان

مذهبالتزم.المذهبهذاعنعدلثمالمعتزلةمذهبإلى

كتابمنها:جداكثيرةمؤلفاتله.الفقهفيالحنابلة

الوعظفيكثيرةفوائدفيهجمعضخمكتابوهوالفنو!،

واللغة،والنحوالكلاموعلموأصولهوالفقهوالتفسير

لهوقعتالتيوالمجالس،والمناظراتوالحكاياتوالتاريخ

كانفقدأجزاء،منهوبقيت،فكرهونتائجوخواطره

أكبرالدنيافىيصنفلمأنهالذهبيذكرجزء،أربعمائة

المفتى،كفايةويسمىالفصولكتابالفقهفيوله.منه

كتابالدينأصولوفى،الأدلةعمدةكتابوله

منذلكوغير،الواضحكتابالفقهأصولوفيالإرشاد،

ببغداد.توفي.الكتب

العلوم،البوزجاني:ان!س.البورجالىالولمحاءأبو

مؤدفاتهم(.وأهمالفدكعدم)روادوالمسلمينالعربعند

أبو،الطرابلسي:انظر.الطرابلسىالولمحاءبوأ

.ءلوفاا

.(م2741-8041هـ،678-118)ئىلوفاا

ووفاتهمولدهمصريفلكي،الوفائىمحمدبنعبدالعزيز

الرياسةوباشرالمؤيد.جامعفيموقتاكان.بالقاهرة

العملفيالزاهراتالنجوممنها:،رسائللهبالأزهر.

والقمربالشمسالعملفيالنظرنزهةبمالمقنطراتبربع

اللؤلؤة،المجيببالربعالعملفيرسالةبم087سنةكتب

مبتكراتوله:السخاويقال.الحسابفىرسالةا!لفيئة

.فوائدهمنبكثيرضنيناكانولكنه،الوضعياتفي
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ب!تالأمرأولفىرسمىشبهاتحادالثلاثيالولمحاق

اتحادابعدفيماأصبحلكنهوروسيا،وفرنسابريطانيامنكل

عندما.أم419و2191عاميبينفعاليةذادبلوماسيا

أ!دولاصنتأم419عامالأولىالعالميةالحرباندلعت

ألمانيا،أنشأت.متعارضت!تمجموعتينأوروبافيالرئيسية

أنشأتبينما.الثلاثىالحلفوإيطالياالمجر-والنمسا

الحلفانظر:.الثلاثيالوفاقوروممياوفرنسابريطانيا

إعلانالوفاقدولوقعتالحرباندلاعوبعد.الثلاثي

منفصل.سلامإجراءبعدمقوةكلتعهدتوفيهلنددط

رسمي.اتحادإلىالثلاثيالوفاقالعمليةهذهوحوأت

الأولى.العالميةالحربأيضا:انظر

أشهرمنالزمانأبناءوأنباءالأعيانوفيات

بنأحمد،العباسأبوألفهوأوفاها.العامةالتراجمكتب

الحجةالمؤرخأم(282هـ،681)تخلكانبنمحمد

الموصل.منلالقربإربلفيالمولودالماهر،والأديب

صدرالتيمقدمتهفيتأليفهطبيعةعنخلكانابنأبان

طائفةعلىالختصرهذاأقصرلم!ول!افيها:فقالأممتابابها

منكلبل..الشعراء.أوالملوكأوالعلماءمنمخصوصة

يعمدلمخلكانابنفإنذلكومعلم!.الناسبينشهرةله

معظمتراجمأغفلفقدالمشاهير،الأعلامكافةذكرإلى

زمنه.أعلامعلىوركزحكمهمفيومنوالخلفاءالصحابة

كثيرا!شوفاهمقدالمشاهيرهؤلاءلأنمخرجالهنجدولعلنا

ومنعصرهمشاهيرعمدتهجعللذا،التراجمفيألفممن

مادةالتراجمتراثإلىفأضافزمانهفيعسهمالسؤاليقع

عنها.للباحثينغنىلاأصيلة

فيرائدهوجعلهالاختصارإلىقصدالمؤلفأنومع

التراجمبعضفييطلماتجدهكثيراأنكإلآ،ذلك

وصلحتىوالأشعارالتاريخيةالرواياتذكرفيويسهب

ورغمنحوها.أوصفحةعشرينإلىالتراجمبعضفي

ترجمة.ألف!قرابةالكتابحوىفقدذلك

فيأبنامبدأمفضلاكتابهخلكانابنبدأوقد

الترتيبإلىعنهفعدلعسيراوجدهثم،التراجمترتيب

فيصنفواممنكثيرينلدىالمنهإلسائدوهو،الهجائي

:فقالالكتابمقدمةفيلذلكعرضوقد،التراجم

فعدلتالسن!!،علىمنهأيسرالمعجمحروفعلى!لمورأيته

أجكونالهمزةاسمهأولكانمنتقديمفيهوالتزمتإليه

المتقدمتأخيرإلىيفضيهذاكانوإن،للتناولأسهل

ب!تالجنسمنأجسصتوإدخالالمتأخروتقديم

"!.المتجالسين

مؤلفهبعمايةالتراجمكفسائرعلىالكتابتميزر

وبلمن،ذلكلهتيسرمتىوالوفاةالولادةسنةبإثبات

فييوفقلمإذاكلهاالترجمةيسقطكانأنهبذلكعنايته

بعضعنبقولهذأسكعنويعتذرالوفاةسنةعلىالوقوف

لملم.ترجمةلهأفردحتىتهبوفاأظفرلم!ولم:التراجم

المادةغزارةإلىبالإضافة،التواريخبذكرالحفاوةوهذه

صدارةفيالكتابجعلت،التناولوسهولةالمنهجوسداد

باهتمامالكتابحظيلذلك؟العامةالتراج!اكتب

نواقصهبعضالكتبيشاكرابنفأكملالقدممنذاساحثينا

الدينصلاحألفكما،الوفياتفواتالمسمىبكتابه

أما.بالوفياتالوافيسماهلهملحقايعدكتاباالصفدي

نحوطبعأنهبهالناسعنايةمنبلغفقدالحديثالعصرفى

سئطبعات.

.خلكانابن:أيضاانظر

ال!رضعدىيقامالصندوقيشبهبناءالياردالوقاء

أصحابيستخدم.الباردالطقسأثناءأضباتاتالحماية

البادراتالربئلوقايةفصلفيالباردأصقاءاأسسات!تا

النمو.موسمقبيلتتبرعمالتي(الغضةأصغيرةا)الباتات

النباتاتنموفترةإطالةمنيمكنألهالباردأ!قاءافوائدومن

الصقئ.منبحمايتهاوذلكالخرلففص!!في

يصنعالش!ولمستطيلهيكلمنالوقاءهذايتكون

زجاجيغطاءويعلوهالقرميد،أوالإسمنتأوالخشبمن

الشمسضوءبدخوليسمحشفافبلاستي!يمأو

مائلةتنحدرأغطيةالبناياتهذهولمعظم.بالحرارةويحتفظ

أشعةمنممكنقدليأكبربدخولأضسمحأسفلإلى

الأيامفيالغطاءجوانبأحدرفعاليمسيرومن.أصشمسا

المو!إلذيويجهز.الوقاح!تبريدعلىأسعملالدافئة

طبقاتمعالتربةمنسم03نحوبوضعزراعتهتتمسوف

الخصبة.والتربةالحصباءمنمتساوية

المائلالعطاءيسمح.ا!باتاتاليقيالأرضاعلىيقامالباردالوقاء

طبقةوتساعد.بالحرارةويحتمطالشمسأشعةلدحولالمتمفادص

المزروعة.المساحةتجفيفع!اضبةأسمدالموجودةالحصى
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تحتا!التىالنباتاتتلكفتحمى،المميففصلفيأما

منأوخشبيةألواحمنغطاؤهيصنعوقاءفىظلإلى

إلاالبارد،الوقاءتماثلبنايةتوجدأنهبالذكروجدير.الخيمق

اسمعليهاويطلق،أخرىووسائلبالكهرباءتسخنأنها

المستنبت.ان!:.المستنبت

مختدفبهيقصدمصطدحالحريقمنالوقاية

الحرائق.اشتعالدونالحيلولةإلىالراميةالوقائيةاللإجراءات

بل،فحسبالثمينةالممتلكاتتدميرالحرائقتسببولا

عامففيالأفراد.منكبيرعددوفاةإلىكذلكتؤدي

356)000عنالإبلاغتم،المثالسبيلعلىام،889

حيث،المتحدةالمملكةفيالإطفاءفرقلدىحريقحادث

ألف13منوأكثرشخصا159وفاةفيالحرائقتسببت

تحتكانواقتلواالذينالأفرادمن%41منوأكثر.مصاب

تلكفىللحرائقالإجماليةالتكلفةوكانتسنة41سن

إسترليني.جنيهمليون006المتحدةالمملكةفيالسنة

والجماعاتالأفرادبهيهتمعملالحريقمنوالوقاية

والأنظمة،اللوائح-أ:أساسيةطرقثلاثبامشخدام

طرقالعامةتعليم3-،والممتلكاتالمبانيفحص2-

منها.الوقايةوكيفيةالحرائقمنالسلامة

منلابدوخصائصمواصفاتلديهاالدولومعظم

والأسلاكالموادمنمعينةكأنواع،المبانىفيتوافرها

وبعضالإطفاءفرقوتقوم.للحريقالمضادةالكهربائية

العالمهذايقيسالمواد.احمراقسرعةيحددالاشتعالقابليةاختبار

ألبوب.داحلاشتعلتمادةسطحعلىالمارانتقالسرعة

وتوصيالحريقلخطرالمعرضةالمبانيبفحصالعامةالأجهزة

يوافقالضواحيبعضوفي.اللازمالتصحيحيبالإجراء

الحريق.مخاطرضدمنازلهمفحصعلىالمساكنأصحاب

برنامجفيمهماجزءاوإرشادهمالمواطنينتعليميعتبركما

جميعفييتسببونالذينالأفرادلأن،الحريقمنالوقاية

الإطفاءفرقتعلممنعها.سستطيعونتقريباالحرائق

عنوالبالغينالأطفالوالمدارسالاجتماعيةوالمجموعات

حدوثها.لتقليلالعملووسائلالحرائقمخاطر

الخلفاتمنالتخلصيجب.وا!لدارسا!لنازلفى

المنازلتحتتخزنولا،والأثاثوالستائرالقديمةوالملابس

منلأنه،الملابسخزائنفيأومنها،السفليةالأدوارفيأو

البترولمثلالسوائلأماسريعا.بهاالناراشستعالالممكن

فيتخزنأنيجبلذلك،بسهولةتشتعلفهيوالأصباغ

.الحرارةعنوبعيدة،الإغلاقمحكمةوحافظاتأوعية

فىيستخدمولاالبيوتداخلالبتروليخزنألاويجب

المشاعل.نارأواللحمطهىنارإشسعال

شبكةدوريايفحصأنالكهرباءفنيعلىويجب

ويقومالقديمةوالمدارسالبيوتفيالكهربائيةالأسلاك

يغيرأنعليهيجبكما.مهترئةأوضعيفةكانتإذابتغييرها

الخارجية.أغطميتهااهترأتمتىالكهربائيةوالأدواتالأسلاك

السجاجيدتحتالكهربائيةالأسلاكتمددلاأنيجبكما

غطائه،نزعأوالسلكانقطاعإلىذلكيؤديأنيمكنحيث

يندلأنالممكنومنالسجاجيد.فىالنارتشتعلثمومن

التيار()مأخذالواحدالك!بائيالمقبستحميلنتيجةالحريق

السلامة.انظر:.الكهربائيةالتوصيلاتمنبعدد

الوالدينعلىيجبولذا،بسرعةالأنسجةبعضتشتعل

بعدموذلك،ملابسهمحرائقتجنبكيفيةأبناءهمايعلماأن

بأعوادالعبثوعدممشتعلةنارأوفرنبجانبالوقوف

من6%سببكانام889عامففى)الكبريت(.الثقاب

.الثقاببأعواداللعبالمتحدةالمملكةفىالمنازلحرائق

الوعيعلىالأطفالتدربمدرسيةبرامجعدةهناك

هذهيعرفواأنللأطفاليمكنحيثالحريقلخطروالتنبه

وشعاراتالشعروقصائدالكراساتتلوينبوساطةالخاطر

أقسامفيزورونسناالأكبرالأطفالأما.الحريقمنالوقاية

بالقاءالألمماتذةأوالإطفاءرجالويقومالحريقإطفاء

أيضا.للطلابتطبيقيةأمثلةعرضأومحاضرات

العامةالمؤسساتمعالإطفاءأقسامتقوم.ا!لساكنفى

الأنظمةوضعخلالمنالحرائقمنالوقايةطرقبتحسين

مثلالأخرىالجماعاتأما.التعليميةوالبرامجوالفحص

مكافحةعلىفيشجعونالشبابوأنديةالتجاريةالغرف

والمذياعوالملصقاتوالكتيباتالصحفطريقعنالحرائق

التلفاز.خلالمنوالمناشدة
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الحريقمخاطر

البيتفي

فيتتسببالتيالإهمالعاداتأدلاهالصورتوصح.الإهماللسب!الغال!فىتكودالمنازل!ىتشتعلالتيالحرائقمعطم

الحرائق.حدوت

نأيمك!السريرعلىالتدخين

حريقحدوثلييتسص

ماإداالسريرعطاءأوللملادر

الوم.فيالمدحناستغرق

استحدامهعدميحاالبترول

سريعلأدهللحارإشعالوسيلة

عليه.السيطرةولايمكى،الاشتعال

!مأكترالكهرباثيالمقبستحميل

تسح!!لييتسم!طاقته

ودالتاليال!!ردائيةالأسلاك

الحريق.حدوت

الثقاببأعوادالعبث

حدوثدىيتسبص)الكريت(

والملاسللسحاداشتعال

المواد.م!وعيرها

لىطأيأوالممط!اصسائلاأدحةتستعدمايدأألىبمكىالمرتدالناروهج

طولعرالارالشار!ىتتعس!ولدلكالارستمعلةوتتصلللاششالقال

الدحارحط

القابلةالسوائلتخزين

يمكنمسحنبحان!للاشتعال

حريقحدوثفىيتسمبأر

منه.المحبعثالدحالىمر

الموادسومحيرصاالصحونمنشفة

إداتشتعلألىيمكىللاشتعالالقاللة

الطيع.!ررم!دالقر!كات

دىالسجائرأعقابإلقاء

لاترالوهياسمالمجاتاصسدوق

حريق.حدوت!يبمستعلة

أدممكىالحديدلحامسبيكة

!متمص!لمإداحريقاتشعل

.الاستحدامسعدالكصساءموصل

منالأفرادلتحذيرالبرامجبعضجماعاتعدةتتولى

فعلى.الختلفةالسنةفصولفيتحدثالتىالحرائقخطر

بسببشتاءكلالمنازلفىالحرائقعدديرتفعأ!المثاسبيل

أماكنفيتكونمنهابعضالأن؟التدفئةوسائلاستخدام

صحئ.غيراستخداماتستخدمأومناسبةغير

وأصحابالملاكيشجع،النظافةحملاتأسابيعوفي

مصدروأي،الخلفاتمنالتخلصعلىوالمصانعالمتاجر

قوانينلديهاالمجتمعاتومعظم.للحريقمسببآخر

والعامةالتجاريةللمبانيالدوريالفحصتستوجب

المشعةانحنرنةالباليةالخرق

قدوالاصساعواشيوثلالدهود

معاحئ.حريق!ىتسص

الستائرقر!الموصوعةا!لدافئ

سبماتكودقدالهواءيحركهاالتى

وحدوتالسيحاحتراقفى

الحريق.

فحصبعملالإطفاءأقسامفىالمسؤولونويقوم.والس!صنية

منتظمة.بصهمورةللمباني

عامكلمنأكتوبرشهرفيالمتحدةالمملكةفىيعقد

الأممبوعوهذا.الحريقمنللسلامةالقوميالأسبوع

الحريقمخاطرنحوالجمهورأنظارلتوجيهمخصص

الخاطر.هذهلتقليصاتباعهاالواجبوالخطوات

فىمختلفوضعلهاالحريقمنالوقاية.الصناعةفى

فالنار.مواضععدةفيتستخدمالنارلأن،الصناعة

وتوليدالكيميائيةالموادوتسخينالفلزاتلصهرتستخدم

--ع!!-حض!ث!إبز

حهـ-----؟!3/

ح!لم

لإث!3ئ!بم
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911فتلوا

لهذهتستخدمالتيوالأفرانفالالاتولذاالكهرباء.

تحتاللهبمعهاتبقيبطريقةتصممأنيجبالأغراض

قربالحريقخومصادرالمفتشويفحص.السيطرة

أصحابيعلمكما.المصنعمنأخرىجهاتوفيالالات

ورفعللالاتالسليمالاستخدامكيفيةعمالهمالمصانع

في،العمالوعلىحريفا.تسببقدمشكلةأيعنتقارير

المواداستخدامعندالحذرتوخي،العملورلقوفيالمصانع

سائلةكانتسواءالختلفةأشكالهافيالزيوتاوالكيميائية

فيجبتشتعلأنالممكنمنالتيالسوائلأما.جامدةأو

الموادتنطفيجبكمامحكمةمعدنيةأوعيةفيحفظها

بسرعة.للالثشعالالقابلةالمنسكبةالكيميائية

خاصةوتدريباتدوراتبعملصناعاتعدةتتكفل

كما.العملمكانفىالحرائقتجنبكيفيةالعماللتعليم

فىوالمقالاتوالكتيباتالمصنعإعلانلوحةتدعو

العمل.فيالحريقمنالسلامةإلىالمصانعمجالات

إلىجذورهاترجع.الحريقمنالوقايةقوانين

عامففى.القديمالماضىفيالمبانيلصناعةالمقررةالضوابط

حداأوغسطسالرومانيالإمبراطورحددالميلاد،قبل81

ذلكبعد.الجدرانلسمكأدنىوحداالمنازللعلوأعلى

الحريقانتشارلمنعالمبانيبينبالفصلتطالباللوائحبدأت

أصدر،الميلاديالرابعالقرنوفيآخر.إلىمبنىمن

الحرفوأصحابللحدادينتعليماتجوليانالإمبراطور

إلغاءالمثالسبيلعلىمنهاالنار،تستخدمالتيالأخرى

طبقوقد.الأسطحعلىالحرائقتسببالتيالمداخن

الأنظمةهذهبعضوألمانياإيطالياأنحاءبعضفيالأمراء

.الميلاديعشرالسالغالقرنبداياتحتى

اللوائحأولىعالجتالأمريكيةالمستعمراتوفي

ولكن.الحريقمنعوليسالحريقمكافحةبالحريقالمرتبطة

مخاطرإلىالقراءالصحفأرشدتالأحيانبعضفى

العامةالتعليميةالبرامجأصبحت،الحينذلكومنذ.ا!ريق

وبرامجالحريقمنعأنظمةبجانبخاصةأهميةذات

خلالمتواصلةبصورةتعملالبرامجهذهومعظم.الفحص

.العام

الطابعهووتوعيتهمالمواطنينتعليمعلىوالتأكيد

والسويدوهولنداالنمسافيالحرائقمنعبرامجفيالغالب

الأخرىالصناعيةالدولمعظمفيولكن.المتحدةوالمملكة

وتدريبالفحصوأعمالالقوانينوضععلىالتركيزيتم

أساسالتأمينمتطلباتوتكون.الحرائقإطفاءعلىالعاملين

جمعيةتعدالمتحدةالمملكةوفى.الحريقمنالوقايةبرامج

منبالسلامةتهتمالتيالوطنيةالمنظمةالحريقمنالحماية

حولالمجالهذافيمنظمة02منواحدةوهى؟الحريق

التيالخمسائر،منالحدمجلسمنظمةمنوجزء،العالم

الأعمالبجميعوتختص،المتحدةالمملكةفيتأسست

دولية.معاييرعلىبناءوالمراقبةالخسائربمنعالمتعلقة

،الاحتراق،الحريقمطفأةالإطفاء،فرقةأيضا:انظر

للنار.التصميد

تتخذالتياللإجراءات!طاووصمنالوقاية

الوقائي.العلاجأيضاوتسمى.المرضمنالإنسانلحماية

يعطىالذيالشفائيأوالتقويميالعلاجعكعم!علىوهو

غيرحالةفىأوبمرضمصاباالشخصيكونعندما

صحية.

الصحةلتحسينضروريأمرالوقائيةوالإجراءات

اكتشفهاالتيالوسائلبرهنتوقد.الأمراضانتشارووقف

أنهوآخرونباستير،ولويس،كوشوروبرتجنر،إدوارد

باستعمالمعينةأمراضضدالجسممناعةزيادةالممكنمن

مجالفيالوقائيالطب!طالجماعيةوالوقاية.لقاحات

الشاملوالتحصمين،الصحيةالقوانينفاتباع.العامةالصحة

حمايةعلىيساعدان،المثالسبيلعلى،الأمراضضد

.كثيرةأمراضمنالمجتمعات

لويس،باستير،إدواردبمجنر،؟المناعةأيضا:انظر

.روبرت،كوخ

أحدولايستطع.العالمألغازأعمقأحدالزمنأوا!قت

يجعلالوقتقياسإمكانولكن،بالضبطماهيتهتحديد

الإنسانيةالنشاطاتمعظمتتطلبممكنا.الحياةفيطريقنا

وفينفسهالمكانفيمعاتعملالناسمنمجموعات

يقوموالمإذاذلكفعلالناسولايستطجع،نفسهالوقت

نفسها.بالطريقةالوقتبقياسجميعا

عالمتخيلهيالزمنبخصوصللتفكيرطريقةهناك

.تامتوقففىاللازمنيالعالمسيكونعندها.زمندون

اللازمنيالعالمذلكفإنالتغيرمننوعحدثإذاولكن

كانتمهما-والفترةسابقا.كانعماالانمختلفاسيكون

الوقتأنإلىتشيرفهيوالحاضرالماضيبين-وجيزة

مرتبطانوالتغيرفالوقتوهكذا.مضىقديكونأنيجب

التغيراتعلىيعتمدالوقتمضيلأن،ببعضبعضهما

العالمفيمطقاالحدوثعنالتغيراتولاتتوقف.الجارية

فقط،واحدةمرةتحدثالتغيراتبعضأنولمجدو.الحقيقي

نأيمكنالاخروبعضها.مفردةنباتورقةسقوطمثل

الشاطئ.قبالةالموجاتتكسرمثلمرةبعدمرةيحدث

يختلفمرةبعدمرةتحدثالتيالتغيراتمنتغيروأي

أمثلةوغروبهاالشمسشروقويعتبر.الأخرىالتغيراتعن

أساساالوقتجعلالأوائلاستطاعوقد.التغيراتهذهلمثل

واستعملوه،المتكررةالطبيعيةالحوادثهذهمثللحساب
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ن"ش+%كستطعأيجادح،ر.صي،2شنطققيالأثتشيوم3صبهـاحا!همياجاص!؟1

داكونها+حصأ(ثطثلألعغرذإليبالتحولباعشراياعسعلإى،فيالرقتءاكهثن!لا

+أ37ءعلأل!3؟!د?كايلا-أمتماكل

!ق3حءالمو(!د:الساعةقكونخيث!هييركي!4بنلنطاقىإ!!؟ء

ئجع31صكالأ333ء7سهـهدكيفيفياتئلائماءصباح*3ضثإخا



121لوقتا

أبلرتميم
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الساعاتالناسوضعوأخيرا،المتكررةغيرالحوادثلمتابعة

يعدونالناسبدأوعندما.الطبيعيةالحوادثنظاميةلتقليد

الوقت.بقياسفعلابدأواقدفإنهمالمتكررةالحوادث

الوقتقياس

النظاميةالتغيراتكانتلقد.الوقتقياسوحدات

هيالقدماء،عند-بانتظامنفسهاتعيداشتيأي-الوحيدة

التغيراتهذهأكثروكانتالسماء،فيالأجسامحرحصات

شروقنتيجةيحصلالذيوالليلالنهارتناوبوضوحا

الشمسمجيءفيالدورتينوكلتاوغروبها.الشمس

هواسمماء،فىآخرنظاميتغيرهناكوكان.اليوميسمى

شكلتغيراتمندورةكلتأخذإذللقمر،المرئىالشكل

شهرا.أويوما،5.92حوالىالقمر

للوقت.أطولوحدةللناسالفصولدورةأعطتوقد

الشمس،غروبوبعدتماما،الفجرقبل،النجومفبمراقبة

وبدا،النجومبينشرقاببطءتتحركالشمسأنالناسرأى

واحدةدورةفيالسماءحولكاملةدورةتدورالشمسأن

وأيوما،36،ءهحواليالدورةهذهوتأخذ.للفصول

سنة.

والأشهرالأياميلائمواأنالسنينلمئاتالناسجرب

لمولكن.لمشواتعدةمنلفترةأوسنةلمدةبالتساوي

التقويميعتمدوحاليا.كاملنحوعلىنظامأييعمل

قسما21إلىالسنةقسمتوكذلك.السنةعلىكلية

الفعليةبالدورةعلاقةالتقسيمولهذابالأشهر،سميت

التقويمانظر:.الهجريالتقويمعليهيعتمدالذيللقمر

.الجريجوريبالتقويمعلاقةلهليسولكن،الهجري

التقويم.انظر:

ساعة،42إلىأليومتقسيميكونأنالمحتملومن

منأتىقدثانية06إلىوالدقيقة،دقيقة06إلىوالساعة

الظاهريالدائريالمسارالبابليونقسمإذالقدماء،البابليين

فتراتقسمواثمومنمتساويا.قسما21إلىللشمس

ينتجبحيثمنهما،لكلقسما21إلىوالظلامالنهارضوء

.اليومفيسساعة42ذلكعن

سميتقسما036إلىالدائرةالبابليونقسمكذلك

الاخرونالقدماءالفلكيونقسمذلكمنوأكثر.درجات

علىأخيرااسماعاتوأصبحت.دقيقة06إلىدرجةكل

منأصغروحداتإلىالحاجةبسببالدقةمنعاليةدرجة

الساعة.

الفلكيينتقسيماتباتباعالساعاتصانعوقام

06إلىوالدقيقة،دقيقة06إلىالساعةقسمواإذ،للدرجة

والدظئقالممصاعاتالساعةوجهيظهرالطريقةوبهذه.ثانية

هذهمنواحدةوكل،تقسيمة21الساعةولوجه،بسهولة

الساعة،لمؤشربالنسبةواحدةساعةتساويأضقسي!اتا

بالنسبةثوانوخمس،الدقيقةلمؤشربالنسبةدقائقوخمس

الثانية.لمؤشر

وعلىساعة42إلىالساعاتأوجهبعضوقسمت

بعد3والحساعة.009:صباحا9الساعةترى،الساعةهذه

ساعاتبينالخلطالنموذجهذاويمنع.0051الظهر:

المساء.وساعاتالصباح

منحنوهمىخطيمر.الشمسبوساطةالوقتقياس

خطيدعى،الأرضعلىنقطةكلفوقمباشرةالسماءعبر

محورها،حولالأرضدورانوأثناء.السماويالزوال

وعند.يومكلمرةهذاالسماويالزوالخطالشمستعبر

فيهالوقتيكونمعينمكانفوقالخطهذاالشص!عبور

المكانذلكفيالوقتيصبحساعة12وبعدظهرا.

إلىواحدليلمنتصفمنالفترةوتدعى.الليلمنتصف

بسببالشمسياليومطوليتغير.الشمسياليومآخر،

لمدارها-البيضى-الإهليلجيوالشكل،الأرضمحورميل

المدار.عبرسرعتهاوتغير

-

صهـ

حا-

)!

سسهـ

-

ادبرخى!ي

الظهر-3

16ء--7%--

مساء-%-خ*9حص

9-؟-طوكيو

كئ!مم!9الشممالؤث

7-أأاهيل-لإبع-ى

-7ئما77-7حا-!صئ!7

صم!اءأ-6

أ---!ران!أ

لأالأرض

--7!م-؟3الشمالى-الثط!"-(ثطهر

؟-!--37!شصإد"س3

صثاخأء3!-كا3

-خس؟حا-كش!6

الأرضدورانأثاءالأرضعلىمكالىأي!ييتعيرادوالتأريخالوقت

الأرضجانبعلىالدوليالتأريحخطيكودوعمدمامحورها.حول

الليلمنتصفهاكالوقتيكود(العلوي)المحططللمتحمسالمقاللعير

علىمكانلكليكوداللحطهةهذهو!يطوكيو.نيمساءأو

السفلى()المحططدلكمنساعات6ولعد.نفسهالتأريعالأرض

ملموسة.بدرحةللشمسلالسمبةالأرضعلىالاماك!مواقعتتعير

صباحا3والتأرلإلدولىخطعدصباحا6عسدئذالوقتويكون

خطليرالمنطهقةفىبالأحمر()يرىجديديوميدأوبداطوكيو.!ي

لليل.لالنسبة(الطول)حطالزوالوحطالدوليالتأريخ
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يكونفعندما،المكانلذلكالمحلىالتوقيتمعينمكانفيالفلكيينفإنواحد،بطولالشمسيةالأيامكلولجعل

نأيمكنما،لمدينة-المحلىالتوقيتحسب-ظهراالوقت-الحقيقية-الظاهرةبالشمسالشمسىالتوقي!لايقيسون

تلكغربآخرمكانفيالظهرقبل11الوقتيكون-خيالية-وسطيةشمساذلكعنعوضايستعملونبل

الشرقإلىآخرمكانفيالظهربعدالواحدةأو،المدينةالشمسىالظهريحدثاسمماء.حولثابتةبسرعةتتحرك

علىالأضىالأماكنفيالمحليالتوقيتويعتمدمنها.الزوالخطالوسطةالشمستعبرعندماالمحليالوسطي

المدينة.تلكمنغرباأوشرقأبعدهاظهربينالوقتويكونمحددمكانفوقالسماوي

فسوفمختلفا،توقيتاجماعةكلاستعملتوإذاوهكذأ.ذاتهدائماهوالاخروبينواحدوسطىشمسى

المشكلاتمنالعديدوستحدث،المحسافرونيرتبك.نفسهبالطولتكونالوسطيةالشمسيةالآيامفكل

استحداثتمالمشكلاتهذهكلولتجنب.الأخرىالفلكيونيقيسكذلك.النجومبوساطةالوقتقياس

بحيثالنطاقاتهذهوأقيمت.قياسيةتوقيتنطاقات!ذأويدعى.للنجومبالنسبةالأرضدورأنبوساطةالوقت

الجانبعلىمكانبينساعةبمدةاختلافهناكيكونوبدوران.ابخميالتوقيتأوالفلكيالتوقيتالتوقيت

فيماالغربىجانبهعلىومكانالتوقيتنطاقمنالشرقى!ؤقاسمماويالزوالخطتعبرمحورهاحوليومياالأرض

حمسبولكن.المحليتوقيتهحعسبمنهماكلكانإذاتدعىالنجومبينخياليةنقطةالأرضعلىمكانكل

تكوندنالاماكنهذهمنكلافإنالتوقيتنطاقنظام!!ك!لثعندمطاوقتويكون.الربيعيالاعتدال

خطعندالمحلىالتوقيتاستعماليتم.المحلىقىقيتهاتابعةواح!نجميظهر!نالوقتويكون.النجميالظهر

قبلمنالنطاقمركزعبرالمار-الطولخط-الزوالالوممنأدصرالش!واليومنجمى.يومهويليهوالذي

فىنفسهالتوقيتسيكونوهكذا،.النطاقداخلالأماكن.ابخمةان!:.ثانيةء6ودقائق3بالوسطيالشمسي

.النطاقمنمكانكل(الشمسية)الساعةا!لزولةكانت.الوقتقياسنبائط

.ام488عامأنشئت.العالميةالتوقيتنطاقماتالسمللايمكنولكن.الوقتقياسئطفيأفممنوا!ة

إنجلترافيجرينيتشمرصدخلالالمارالزوالخطواختيرعقدذاتحالأالقدطءاستخدم.الشمسضوءفىإلابها

غالباويسمى،العالميةالتوقيتنطاقاتأجلمنبدايةنطه!-طوطمح!مةشموعاأو،منتظمةفسحاتإلىمر!طة

التوقيتويدعىالأولالزوالخطلجرينيتشالزوا!خطلما!اافي!طهذهاحتراقوعند.نظامىبنحومتباعدة

لجرينيتش-الوسطيالتوقيتجرينيتقفيالشمصياوهـ!ممنبراعطاءالرمليةالساعةوتقوم.الوقتتقي!

ء.لجرينيتشا!لدنيالتوقيتأو-جرسنتمقتوقيتوتقيس.ضيقةفتحةخلالمنالرملانسيابطريق

توقيتياخطا12ام،884عامعقددوليمؤتمرأنشأمنببطءبالتنقيطللماءبسماحهاالوقتا!لائيةالساعة

هذهوتقسمشرقها.توقيتياخطا21وجرينيتشغربعشرا!ارحا!قرنفيسالظطوروقدآخر.إلىمعلموعاء

.نطاقونصفيكاملانطاقأ23إلىالعالمالنطاقاتللساعاتويمكن.الدقيقةحتىالوقتعلىللدلالةساعات

الثانيوالنطاقشمرقاعشرالثانىالنطاقمنلكلويكونبدقةالوقتتقيسأنالذريةوالساعاتالحديثةاللإلكترونية

بخطلبعصهمابعض!عنبعضمهمآنوهماضمفصموبعفحا.القياسانظر:أكثر.

نصفعلىالخطهذاويقع.الدوليالتوقيت"!طبسالئوقيتئطاقات

يعبرا!لياورافىو!ل.برينيشمنا!اله!صلا!طريقالساعاتلاتعطي.القياسيوالتوقيتالمحليالتوقت

وهناكواحدأ.يوماالصيننحوغربامتجهاالخطهذأنوبفرض.نفسهالتوقيتالعالممنالختلفةالأجزأءفي

القياسية.التوقيتنطاقاتلاتستعملالعالممنقليلةمناطق3الساعةمثلا-نفسهالتوقيتتظهرالساعاتهذهجميع

الثمسضوءفىعديدةأسابيعالقطيةالمناطقتبقىفمثلاالدولبعضفيالناسمميرىالوقتهذاففي-الظهربعد

.الظلامفيأوالمستمرفيالشمسأخرىدولفىآخرونوسيرىالشمسشروق

علىالمبنيالتوقيتأنأم049عامفيالخبراءأدركالشمسمشاهدةلايمكنأخرىدولوفىالسماء.كبد

تبطئالأرضأنإذتمامأ،متناسقأليسالفلكيةالقياساتعنوعوضاليلا.فيهاستكونالظهربعد3الساعةلأن

فيلىأعيلىكلكونتيجة،منتظمةغيربطريقةوتسرععند21الساعةتجينج!إلمواقعفياورىاتوان!!ك

ألاهتزازتكراريةيسمىبماأم589عامالثانيةطولالنهار.منتصف

فىالخبراءاستمرفقد،كانومهما.السيزيوملذرةالطبيعيبالنسبةغرباأوشرقايقع،الأرضمنمكانوكل

مقياسويدعى.الفلكيةالملاحظاتمنالسنةطولتعيينالوقتويسمى.مختلفوقتفىظهرلهيكونآخرلمكان
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والفلكيةالذريةالقياساتمنكلعلىالمبنىالوقت

المنسق.العالميالتوقيت

الوقتعنعلميةأفكار

الوقتأوالزمنأنالعلماءيعتقد.الفيزيائيالزمن

الأساسيةالكمياتومنقياسها.يمكنأساسعيةكمية

ألبرتالشهيرالفيزيائىأدركوقد.والكتلةالطول،الأخرى

الحركة-النسبيةيالحركةالكمياتهذهقياستأثرأينشتاين

البعدأنهعلىشائعاالوقتأوالزمنوأصبح-جسمينبين

النسبية.ان!:.الرابع

المتقدمالانسيابأنالفيزيائيينمنالعديديعتقد

القوانينخصائصمنليسللزمنوالمستمرالظاهري

الكونأنلحقيقةنتيجةذلكويعتبرون.للطبيعةالألمساسية

بعضواعتبرفأكثر.أكثرالانتظامعديميتومئويصبح

شيءمعينةظروفتحتللوراءالزمنانسيابأنالفيزيائيين

.الفكرةهذهتدعملمالتجاربأنإلامحتمل

منالعديدنثماطاتوقتتلقد.البيولوجىالزمن

الدورةوهذه.والليلالنهاردورةإلىوالحيواناتالنباتات

الأمثلةوأكثر)المتكرر(،الوميالإيقاعتسمىالطبيعية

حساسةوالحيواناتالنباتاتمنوكثير.النومدورةوضوحا

دورتهالاتبدأالنباتاتفبعض.أخرىطبيعيةزمنيةلدورات

.اليومنهارمنمعينةمدةانقضاءبعدإلاالنموفيالتالية

نتيجةالبحريةالحيواناتبعضنشاطاتتوقيتويتم

تعرفالخلوقاتهذهفإنالواقعوفىوالجزر.المدتغيرات

المائية.مواطنهاعنبعيداحتىالأوقاتهذهمثل

فيدلائلالجيولوجيونوجد.الجيولوجيالزمن

لتشكلالماضيةالسنينبلا!نعددتبينالأرضيةالقشرة

يتحول.اليورانيومعنصرالدلائلهذهوأحد.الأرض

التفككبوساطةالرصاصعنصرإلىببطءاليورانيوم

خاممننموذجفىالرصاصكميةقياسومن.الإشعاعي

الصخر.تشكلزمنتقديرالعلماءيستطيعاليورانيوم

الزمنعلىآخردليلاالمشعالكربونامعتعمالوشم

كلمنللكربونالنمطهذاامتصاصويتم.الجيولوجي

الكربونتفككمعدلوبقياس،حيحيوانأونبات

موتعلىمضىالذيالزمنتقديرمنالجيولوجىيتمكن

المشع.الكربونانظر:.الحيوانأوالنبات

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

بهما.أصلةاداتالمقالاتوقائمتيالساعة؟السنويالتقويمالظر:

أيصا:انظر

السفيمةأ!دولىاالتوقيتحطوالمقاييصالأورالى

القياسىالوقتالزوالحطالصجعيالتوقيت

اليومجرييتقطولخطأضجمىاالتوقيت

البيولوحيةالساعةالإشعاعيةالحيولوحيا

إلىالعالميقسمعالميزمنىنظامالقياسيالوقت

درجة15منهانطاقكلعرضيبلغتوقيتيانطاقا24

النطاقاتبينالوقتفرقيبلغ.الطولخطاشو:.طولية

هذهحدودولمعرفة.بالضبطوأحدةساعةالمتجاورة

تظهرنطاقكلداخلوفي.الوقتانظر:،النطاقات

المحلية.الاختلافاتبامشثناءالوقتنفسجمئالساعات

لأيالشمسيأوالمحليالوقتيعتمد.التوقيتنطاقات

مقدارهفرقويوجد،بهالخاصالطولخطعلىمحددموقع

ساعةمقدارهفرقأوالطولخطمندرجةل!!دقائقأرلغ

فإنالقياسىالوقتنظاموبمقتضى.درجة15لكلواحدة

خطأوالزوالخطتوقيتهومنطقةلكلالمعتمدالوقت

المركزيةالزوالوخطوط.المركزيالزوالخطانو:.الطول

وأشرقوهكذا،درجة45،درجة03،درجة51:هي

خطانظر:.جرينشطولخط؟الأولالزوالخطغرب

يجبالنطاقحدودفإنالنظريةالناحيةومن.جرينيتشطول

،المركزيالزوالخطجانبيمنكلعلىدرجة.57تمتدأن

لتجنبوذلكمنتظمةغيرالحدودفإنالعمليةالناحيةمنأما

ذاتالدولفيمثلا.الوقتفيالمريحةغيرالتغيرات

غالباشمالمتحدةالولاياتأوأستراليامثلالشاسعةالمساحات

زمنينطاقفيكليةالولايةتقعحتىالنطاقاتحدودتعيين

تقديميتمالدولبعضوفي)الخريطة(.الوقتانظر:واحد.

لتوفيروذلك،السنةمنجزءفيالقياسيالوقتعنالساعات

الصيفى.التوقيتانظر:.للسكانالنهارمنأطولساعات

واحدةساعةالساعاتتقديميتمالمتحدةالمملكةفىفمثلا

.الإنجليزيالصيفوقتتمثلالتيالفترةخلال

كانتصالقياصيالوقتتطبيققبل.تاريخيةنبذة

بها.الخاصالزواللخطالمحلىالتوقيتتستخدممدينة

بعضنجمتالحديديةالسككخطوطاستخداموبانتشار

نإحيثالتوقيتفيالاختلافاتهذهعنالمشاكل

المدينةنفسفىتتقابلالتيالحديديةالسككقطارات

وفي.مختلفةأوقاتفيتتحركالأحيانبعضفىكانت

الولاياتفيالحديديةالسككطبقت،ام883عام

،أم884عاموفي.القياسىللوقتنظاماوكنداالمتحدة

عالمينظاماجحث.سى.ديواشنطنفيدوليمؤتمرعقد

تمرالتىالطولخطدائرةاختياروتم،القياسيللوقت

فيالإداريةالأقسامأحد)الانجرينيتشالإنجليزيةبالبلدة

.الأولالطولخطدائرةلتكون(لندن

تقريباالدولجميعتستخدمالحاضرالوقتوفي

وبعض،الصغيرةالبلدانمنقليلويتبعالقياسيالوقت

الساعةمنبكسريختلفتوقيتا-فقط-الأخرىالمناطق

القياسي.الوقتعن

الدولي.التوقيتخطأيضا:انظر
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دلفعلمصدر:والوقف،الحبس:اللغةفيالوق!

حبسا.،يحبس،حبس:وقفا،يقف،وقف:يقال،وقف

موقوفاوجعلهحبسه:بستاناالرجلوقف:قولهمهذاومن

لغةفهيبستانا،الرجلأوقف:قولهمأما.خيريةلأهداف

فصيحة.غيررديئة

الشىء:أيضاالوقففإنمصدر،الوقفأنوكما

المفعولألممموإرادةالمصدرإطلاقبابمنوهذا،الموقوف

،موقوفبمعنى:وقفالكتابهذا:قولهمهذأومن

قولهم:هذاومن،وأوقافوقوفعلىالوقفويجمع

.ال!وقافوزأرة

اصطلاحيةتعريفاتعدةفلهالاصطلا!فيالوقفأما

ومدرسةوبستانكمسجد-العينحبس:أنهمنها،متقاربة

نأمنالعينمنعأيمنافعها.وتسبيل،للناسالتمليكعن-

تعالى،اللهملكإلىانتقلتلأنها،الناسمنأحديتملكها

تبعاوثمرأتها،بمنافعهايستفيدواأنلبعضهمأوللناسلكن

لله.وهبهاالذيأي،الواقفالإنسانلركبة

:والأوقافالوقفبهايرادالتىالمستعملةالألفاظومن

سبل،وجمعه-والسبيل-،حبسجمع-والحبسالأحباس

.المدةمؤبدالوقفلكون-والتأبيد،الجاريةوالصدقة

الشيءملكيةانتقال:الوقفمعنىيكونوهكذا

الرغبةبحسبمنافعهبقاءمع،تعالىاللهإلىالموقوف

للواقف.الخيرية

الإسلامفيالوقفمشروعية

فقد،مشروعالوقفأنعلىالعلماءأجفكالب

القرباتأفضلمنوجعله،فيهورغبالإسلامإليهندب

قال،تعالىاللهإلىبهايتقربالتيالدائمةالمعستمرة

:ثلاثمنإلاعملهانقطعادمابنمات)إذا:!بإسدالنبي

له(،يدعوصالحولدأوبه،ينتفععلمأو،جاريةصدقة

الصدقةأن،الإسلامعلماءجمهوربينعليهالمتفقومن

الوقف.:!طالجارية

فيفرسا-وقفأي-احتبس)منآخر:حديثوفى

فىوبولهوروثهوريهشبعهفإنواحتسابا،إيمانااللهسبيل

(.حسناتالقيامةيومميزانه

ماءبهايكنلم،المدينةإلىعلهضلإقىالنبيهاجروالا

وكانغفار،بنيمنلرجلوكانت،رومةبئرغيريستعذب

بئريشتري)منكل!سد:النبيفقالمنها،الماءبيعفييغالى

عفانبنعثمانفاشتراها؟الجنةفيمنهالهبخيررومة

)اجعلهاضدوي!:النبيلهفقال،درهمألفوثلاثينبخمسة

(.ففعل،لكوأجرهاللمسلمين-ووقفاسبيلأأي-سقاية

قطعةفيس!الرسولالخطاببنعمرأستشاروحينما

منها،أنفسقطيملكثهـلملهايقالبخيبرملكهاأرض

ألاعلىعمرفوقفهاثمرتها،وسبلأملها،احبس:لهقال

وذووالفقراءبهاينتفعوأن،تورثولاتوهبولاتباع

لا،السبيلوابنوالضيف-العبيدأي-والرقابالقربى

وأمنها،يخكلأن-الوقفناظرأي-وليهامنعلىجناح

.بالمعروفلهصديقايطعم

فقد،كثيرةالوقفمشروعيةعلىالدالةوالحوادث

!وس!الرسولووقف.الصحابةووقفلجطالرسولوقف

أحدبهافوضهقدكان-بساتينأي-حوائطسبعة

الفقراءعلىظ!ع!النبيفجعلهاقتلوا،الذينألمحاربين

.الحاجاتوذويالمجاهدينوالغزاةوالمساكين

فيبنيمسجدأولقباءمسجدالمسلمونووقف

وكان،النبويالمسجدوقفواثم،الهجرةبدأيةفيالإسلام

ثمنهلهميدفعأنعفطالنبىفأرادالنجار،لبنيبستانأرض

لذلك،فسر،تعالىاللهإلىإلاثمنهنطلبلاواللهفقالوا:

مسجدا.بنائهفيشرعثم

ثابتبنوزيدجبلبنومعاذوعلىبكرأبوووقف

اللهعبدبنوجابرالعاصبنوعمرووقاصأبىبنوسعد

بنخالدووقف.حييبنتوصفيةبكرأبىبنتوعائشة

تعالى.اللهسبيلفىوعتادهوفرسانهدروعهالوليد

لها:يقالنفيسةأرضاالأنصاريطلحةأبوووقف

فقراءفىذلككلفجعل،طيبعذبماءوفيهابيرحاء

نأ:)ارىلهقالالذي"!يو،النبىلتوجيهاستجابة،قرابته

لأمه.وسبلهابئراعبادةبنسعدوحفر(الأقربينفيتجعلها

المطلقة-أي-المردودةعلىلهداراالعوامبنالزبيرووقف

صفيةووقفتزوجها.ماتالتيالفاقدةوعلى،بناتهمن

بنجابرقال.يهوديلهاأغعلىع!ي!النبيزوجحييبنت

اذ-الصحابةمن-احدأأعلمما:الأنصاريعبدالله

تشترىلا،موقوفةصدقة،مالهمنمالأحبسإلا،مقدرة

توهب.ولاتورثولا

وأوقاف،الإسلامفيمشروعفالوقفوهكذا،

إلاذلكمنيبتغونلاوكانوا،ومنقولةمعروفةالصحابة

الصالح.بالعملوطاعتهإليهوالتقربتعالىاللهمرضاة

فيالأسمىالهدفإن.الإسلامفيالوقفأهداف

رضوانه،وتحقيق،بالطاعةتعالىاللهإلىالتقربهوالوقف

والمعروفالبرأعمالاستدامةطيلةالمتجدد،ثوابهونيل

السابقالحديثفىجلياهذاويظهر،خلقهإلىوالإحسان

باللهإيمانااللهسبيلفيفرسااحتبس)من:ذكره

حسناتوبوله،وروثه،وريه،شبعهكانبوعدهوتصديقا

الأحاديثبقيةفيهذانحووقل(.القيامةيومميزانهفى

السابقة.

مهمةأخرىأهدافالهدفهذأإلىيضافأنهغير

جاء،السعيدةللحياةدينالكونهالإسلامقصدهاأيضا،



الوقف126

العربيةلالمملكةالرياصفيالحكمقصربمنطقةايخريةالأوقافأسواق

الحيرية.الأوقادصندوقشاهاوقد

تلكومن،أقومهىللتىوهدايتهاالإنسانيةمصالحلتحقيق

،متوازنحميدبمنهجالحياةتنطم-أ:يليماالأهداف

ويربالمعدمحياةويحفظالعاجز،ولعين،الضعيفيقوي

الواقف،إرادةفيهتحترمالذيالوقتفيالفقير،مصتوىمن

ظلمأوبهإضرارغيرمن،المشروعةالإيجابيةرغباتهوتحقق

وثقافيةواجتماعيةمعيشيةمنافعتحقيق2-.عليهيقع

وقفخلالمنوذلك،متطاولةأزمنةفيومتجددةمستمرة

،العجزةودوروالمستشفياتوالسقايات-الفنادق-الخانات

سيأتىمماونحوها،والمدارسوالكتبوالمصاحفوالمساجد

حيث،متتابعةأجيالإلىبالمالالانتفاعمدةإطالة3-.بيانه

-4.السابقةالأجياليضرلابمااللاحقةالأجيالتستفيد

الأجيالمنوغيرهموذرشهأقربائهمستقبلالواقفتأمين

الحاجةعنهميدفعلهم،ثابتموردبإيجادوذلك،اللاحقة

ثروأتجمعاللاحقةللأجياليتهيألاقدلأنهوالعوز،

القربةحصولاستمرار5-الدهر.عواديمنتحميهم

مماته.وبعدحياتهفيللواقفوالثواب

العلوية.أدوارهافيمكاتبإلىإضافةتجاريا،محلا44تضم،لسعودية

علىتدلالمتقدمةالأهدافمجموعةفإنوهكذا،

مقاصدهاونبل،الإسلامفىالوقفيةالبوأعثسمو

التيهيبعضهاأوالأهدافهذهمجموعولعل،الإنسانية

علمتفيماالجاهليةأهل)إن:يقولالشافعىالإمامجعلت

حبسوإنما(طاعة)أيتبررا(يقفوا)أييحبسوالم

(.المسلمون

أولهما:،اثنيننوعينإلىالوقفينقسم.الوقفأنواع

وقفهبمنافعالواقفيخصنخط،والذريالاهليالوقف

وثانيهما:.بعدهممنوذريتهموأولادهأقربائهمنأناسا

الاجتماعيةالخدمةتقديمإلىفيهيبادرالذيالخيريالوقف

الإنسانيالمجتمعفيمتنوعةعامةوفئاتلأصنافالمجانية

العلموطلابواللقطاءوالأيتاموالعميانوالمرضىكالفقراء

بيانهم.سيأتيممنونحوهموالمعرفة

لا،حديثفق!تقسيمالوقفلأنواعالتقسيموهذا

الأقدمونعرفهالذيالشاملالوقفحقيقةعلىيخرج

التى،والإحسانوالبرالخيرلمعانيتحقيقابمبنوعيهومارسوه
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لأبيكل!س!النبيإرشادفيكمابها،الأقرباءيخصأنيمكن

الأقربينفييجعلهاأنأمرهإذالمتقدمةالقصةفيطلحة

مسلمين،وغيرمسلمين،الناسعامةتشملأنيمكنكما

أيضا:المتقدمةالقصةفيلعمرظولفالنبيإرشمادفىكما

ثمرتها(.وسبل-الوقفأرضأي-أصلها)احبس

الأقرباءصلةأنالإسلامفيالمقررةالأمورومنهذا،

لصروهذا،غيرهمصلةمنوأفضلأولىالمحتاجينوبخاصة

قوله:فيسواهممنعلىالترتيبفيلهمتعالىاللهتقديم

وابنوالمساكينواليتامىالقربىذويحبهعلىالمال)وآتى

الحديثوفي.177:البقرة!الرقابوفيوالسائلينالسبيل

يذعلىوهي،صدقةالمسكينعلى)الصدقة:الشريف

رواه(وصلةصدقة:اثنتان-المسكينالقريبأي-الرحم

صحيح.لإمشادوغيرهماوالترمديأحمد

قواعدإرساءعلىالإسلامعمل.الوقفأحكامبعض

جوأنبوإفادةبه،الخيرميادينوفتح،للوقفبناءةإيجابية

السعادةمنمزيدلتحقيق،الإنسانيةالحياةفيمتعددة

وأحكامدقيقبتنظجمذلككلوأحاط،للبشريةوالرقى

منالإنسانيالخيريالنشاطهذالتحميبممفصلةمنضبطة

ومقاصدهأهدافهعنوالزيغوالانحرافالأنانيةعوامل

النبيلة.

الواقففياشترطأنههذا،فيالإسلامشرعهومما

المرادللمالوالتملك،والبلوغالعقلمنها:،معينةشروطا

علىمكرهغيرأي-الإرادةحرالواقفيكونوأن،وقفه

فيالتصرفيحسنلاأي-سفيهايكونلاوأن-الوقف

بشروطيعرفمماهذاونحو-تدبيرولمموءلطيشأمواله

.التبرعأهلية

مؤجل،غيرحالأمنجزاالوقفيكونأناششرطكما

للغير.بحقمرهونايكونلاوأن،مجهولغيرمعلوما

عنه،الرجوعفيللواقفخيارلالازما،الوقفوجعل

إلى-وقتئذ-انتقللأنهواختياربمرغبةعنمنهصدورهبعد

عليه،للموقوفملكاولا،للواقفملكايعدولم،تعالىأدله

للحديث؟توريثهولاولاهبتهالوقفبيعيصحلاولهذا

ولايوهبولايباعالا:المتقدمةعمرقصةفيالذي

.(يورث

رغباتهوتنفيذالواقفإرادةاحترامإلىالإسلامودعا

تحقيقإلىممكنسبيلبقيما،المشروعةشروطهومراعاة

ذلك.

بهيتقربلاوماوالمعاصيالمحرماتعلىالوقفومنع

ويفسدالبشر،بمصالحيضرماومثله،تعالىالم!إلى

بالورثةالإضراربنيةالوقفحرمكما.الإنسانيةالعلاقات

الأغنياءفىالوقفحصرومنع،الميراثمنحرمانهمأو

منهذافيلماالفقراء،منغيرهمدونبهوتخصيصهم

ضعفاءعلىالخيربإشاعةتعالىاللهإلىالتقربمبدأمخالفة

منكم!الأغنلاءبيندولةيكونلاكي):ومحتاجيهمالناس

.7الحشر:

ومديرهناظرهأي-الوقفمتولييكونبأنالإسلاموأمر

لهفاشترط،الإنسانيالكمالمنالأدنىبالحدولومتصفا-

.والكفاءة-اسميرةوحسنوالنزاهةالأمانةأي-العدالةصفة

.الموقوفللمالإدأرتهأساليبمنوالتحققمحاسبتهوشرع

لأسبابأستدامةبموظيفتهعلىعادلأأجراإعطائهفىورغب

سبيله.فيهوماعلىلهوإعانةوالخير،البر

الخدمةمجالاتوتو!مبعتوفيرفىالإسلاممنورغبة

وقفأجازفقد،الامةأفرادبينوالتكافلالمجانيةالاجتماعية

وأدواتوالأثاثوالكتبكالمصاحفالمنقولةالأموال

وقفوكذلكإليها،المحتاجمنهاليستفيدونحوها؟الطبخ

وأبناءوالمسافرونالفقراءلبنهامنليشرب،والأغنامالأبقار

المنقولةغيرالثابتةالأموالوقفأجازكما.وغيرهمالسبيل

والجسور.والقناطروالمستشفياتوالمدارسكالمساجد

غيرمبهمينأشخاصعلىالوقفالإسلامشرع

والعميانكالفقراءبأوصافهممحصورونلكنهم،معينين

أدثمخاصعلىالوقفشمرعكما،العلموطلابوالمرضى

بأسمائهم.ومعينينمعروفين

علىالوقفأجازأنهوإنسانيتهالإسلامس!احةومن

الدياناتأصحابمن،الذمةأهلمنالمسلمينغير

للجنسوإسعاداللخير،إشماعةبمذلكإلىالمحتاجينالأخرى

فىالفويةلمتطلباتهوتوفيرا،تعالىأدلهكرمهالذيالبشري

أخعلىوقفتعدطالنبيزوجصفيةأنوتقدم،كريمةحياة

يهوديمما.لها

أنهولو،المقسومغيرالمشاعبوقفسفالإسلامكما

داركوقف،الشريكيضارلاأنبشرطمستقبلا،يقسملا

عليها.ليجاهدفرسأولبنها،ليشرببقرةأو،لتسكن

مؤقتا،لامؤبداوقفهميكونأنللمحسنينوشعرع

علىالزمنيالبعدفى،الممكنالأقصىمداهخيرهمليبلغ

ثوابهوحسنالطيبةاثارهلهموتدوم،اللاحقةالأجيالمر

المتجدد.

الواقف-رغبةبحسب-الوقفتأجيرالإسلاموأجاز

يحددهاالتىوالخيرالبرمجالاتفيريعهمنللاستفادة

بيعأيضماأجازكما.المشروعةالحاجةتمليهاأو،الواقف

ثمممكنا،بهالانتفاعيعدلمإذا،للحاجةالمتعطلالوقف

بيعالذيبالثمن-الإمكانبحمسب-مقامهيقومماشراء

الذيالمرضوهو-الموتمرضفيالمريضوقفوأجاز.به

منهويصح،كالوصيةيعتبرالوقفهذاأنغير-فيهيتوفى

الورثةرضيإذاإلا،الميتثروةثلثيتجاوزلاالذيالمقدار

ذلك.منبأكثر
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القديمةالأممعندالوقف

التصرفاتمنأنواعاتمارسالقديمةالأمبعضكانت

عنتقدمبماومدلولاتهاأهدافهابعضفيتلتقي،المالية

مهمة،أخرىمجالاتفيوتخالفه،الإسلاميالوقف

بعد.فيماسيتضحكما،وحضاريةوإنسانيةعقائدية

حقموظفيهمبعضيهبونكانواالبابليينملوك

فيها،يتصرفواأويملكوهاأندون،أراضيهمببعضالانتفاع

حقبانتقاليسمحالقانونوكاننحوهما.أوهبةأوببيع

موتهم-بعد-الموظفينورثةإلىالأراضىبهذهالانتفاع

الترتيبى.ألاستحقاقفيالموضوعةالشروطبحمسب

فيحديثاالمكتشفةالاثاردلت.الفراعنةزمنفي

علىالشاسعةالعقاراتالناسبعضرصدعلىمصر،

إصلاحهافيريعهاليصرف؟والتماثيلوالمقابرالمعابد

وكذلكفيها،الشعائرإقامةوتيسيرواستدامتها،وترميمها

ذلكإلىالدافعوكانوخدامها.كهنتهاعلىالإنفالتى

زعمهم.بحمسبالالهةإلىالتقرب،التصرف

سمىبماأيضاالفراعنةزمنفيالناسبعضوعمل

وذرياتهمأود!دهميخصونفكانوا،الذريبالوقفحديثا

تملكلهميحقأنغيرمن،المحبوسةالأعيانومنافعبريع

للاخرين.تمليكهاأوالأعيانهذه

معينة،شروطاالأحباستلكفىاشترطواوربما

معإدارتها،علىطبقةكلمنالأكبرالابنكإشراف

ذاتها.بالعينالتصرفمنععلىالتأكيد

ظهوربعدالأحباسنظامالناسطور.الرومانزمنفي

تقوم،للكنيسةتابعةمؤ!سساتفىفجعلوها،النصرانية

بإضفاءيعتدونلاكانوالكنهم.والعجزةالفقراءرعايةعلى

يقمالمإذاأحتبسها،التيالأرضعلىالقداسةصفةالمتبرع

الخاصةالدينيةوطقوسه،المعينةالشكليةبإجراءاتهالكاهن

.المجالهذافي

بتركياإسطنبولفيالثالثأحمدالسلطانشيل

خالصةهيمقدسةأشياح!هناكأنيعتقدونوكانوا

ولابيعهايجوزلاحيثوالهدايا،والنذوركالمعابد:لله

،المقدسالم!سانأنأيضايرونكانواتملكها.كماولارهنها

مقدسة.تبقىأرضهفإن،بناؤهانهدمإذا

يرصدونالرومانبعضكانفقدهذا،إلىوإضافة

بعدهم،منبهالينتفعواوذرياتهمأقربائهمعلىالأحباس

فىشللعليهترتب،الأهلىالمجالهذافيتوسعواولما

فأصدر،والاجتماعيةالاقتصاديةالنشاطاتبعض

أمرا-للميلادالسادسالقرنفىحكمالذيجستنيان

ووجهوب،طبقاتأرلغتجاوزتإذاالأهليةالأحباسبإلغاء

.الأخيرةالطقةلهذهتمليكها

وأمالهكلبرصدللمتبرعيسمحونكانوا.الجرمان

انقراضها.حينإليأومحدودةمدة،معينةلأسرةبعضه

لبعضهم،أوالاسرةأفرادلجميعفيهالاستحقاقي!صنوقد

يكنولمبعدهممنللإناثثمأولأ،للذكوريكونوقد

تورشها،أوهبتهاأوالأحباسبيعالجرمانعندالممكنمن

وثمراتها.بريعهاالانتفاعسسوىلمستحقهاوليس

الإرصادأتانتشرت.الحديثةالأمعندالأوقاف

طابعاوأخذت،الحديثةالنهضةعصرفيفرنسافىالخيرية

ملابمإلىوجهتحيثما،!عاحفطريمدلولذا

ذلكولعل،والمستشفياتالعبادةودوروالمدارس!العجزة

فىالإسلاميةبالحضارةالفرنسييناتصالنتيحةكان

الحروبوقتومصرالشامبلادسواحلوفي،الأندلس

الصليبية.

عشرالسالغالقرنفىعشرالثالثلويسعهدوفى

منيقربماإلىوالأحباسالإرصاداتوصلت،الميلادي

سنةالفرنسيةالثورةقامتوحينفرنسا.مساحةثلث

أموالإلىوضمتها،الإرصاداتتلكألغت،أم978

خاصنظاموضعإلىبعدئذاضطرتثم،الدولة

فكرةبين-الإمكانقدر-يوفق،الخيريةبالإرصادات

العامة.المصلحةودين،الاجتماعيةالخيريةالرعاية

التيالماليةالتصرفاتمننوعاليومالفرنسيالقانونوفي

يعرفماكبيرحدإلىتشبهالمتنقلةالهبةاسمعليهاأطلق

نأللأبالقانونأباححيث،المسلمينعندالذريبالوقف

بهينتفعماتإذاثمبه،لينتفعولدهإلىبعقاريوصيأويهب

بعدهم.منوهكذا،بعدهمنإخوانهأوأولاده

صرلثينصاليومالفرنسيالقانونفىيوجدكما

نفسهالمتبرعبإنشاءإماوذلك،العامةالخيريةالإرصادات

وإما،مدرسةأوللعجزةملجأأوك!ستشفىخيريةمؤسسة

كإنشائهقانونا،بهامعترفخيريةمؤسسةفيبمشاركته

المالمنمبلغاوبهاعطائه،معستشفىفىجناحاأوسريرا

للدراسة.فيهاكرسىلإنشاء،للجامعة



912لوقفا

الماليةالتصرفاتمننوعوفيه.أمريكىالأنجلوالنظام

مالأماشخصيضعأنوهو،الائتمانصندوقيسمى

المستحق.أوالمستفيديسمىآخرشخصحيازةفيمعينا

وأالمتبرعلزوجةالمعيشيةالحمايةتوفير:المعلنةأهدافهومن

نأكماالواقى،الائتمانصندوقيسمىماوهذا،ذريته

خلالمنالاجتماعيةالخدمةتحقيقأيضاالمعلنةأهدافهمن

صندوقيسمىماوهذا،عامنفعذاتبنشاطاتالقيام

منمجموعةالائتمانصندوقولنظام.الخيريالائتمان

شخصيةالوصيكونإمكانيةمثل:منالتفصيليةالأحكام

فييلزمولا.خيريةكمؤسسةاعتباريةشخصيةأو،طبيعية

وأبأوصافهبل،بذاتهالمستفيدتعيينالائتمانصندوق

صندوقجهةانقطعتوإذاالأحفاد.أوكاليتامى،طبقته

فيالمالصرفهيذلكفيفالقاعدةالخيريالائتمان

تعذرفإن،الاصليللغرضمجانسخيريغرضأقرب

تراها.أخرىخيريةجهةفيالمالصرففللمحكمةهذا،

وتيسيرتنطمبهايقصدأخرىوشروطأحكامو!ك

الأمر،الائتمانصندوقنظاممنالامشفادةسبلوتطوير

،المسلمونالقضاةبهوعمل،الإلمملامإليهسبقالذي

الوقف.كتبفيالفقهاءوذكره

الحضاريةالإنسانيةوآنارهاالإسلاميةالأولمحاف

سمومنبالحياةوجدابىتهاالأمةرقيعلىأدلليس

والبربالخيريفيضسمواأفرادها،فىالإنسانيةالنزعة

تخلدالمقياسوبهذا،الحيةالكائناتجميععلىوالرحمة

ذلكفيبلغواوالمسلمونبينها.ويفاضلالأمحضارات

ولم،الإطلاقعلىقبلهممنشعبإليهايصللممكانة

.الانحتىبعدهممنأمةبهمتلحق

تكنلمالقديمةالعصورفيأنه-سبقفيما-وتقدم

شجاوزلاضيق،نطاقفيإلاللأحباسميادينتعرفالأم

وأولادوسدنتها،وكهنتهاالمعابدصورهامنكثيرفى

وذريته.المتبرع

فيالذروةبلغوإنالغربفإن،الحديثةالعصورفيأما

المؤسساتطريقعنالمعيشيةالحاجاتاستيفاء

الخالصالإنسانيالسموذروةيبلغلملكنه،الاجتماعية

عصورفيالإسلاميةالأمةبلغتهكماوجل،عزللخا(ص

ذلكوانحطاطها؟ضعفهاعصورحتىأوومجدها،قوتها

المبراتنحوالغربييناندفاعفيالأكبرالباعثلأن

الصيتوانتشاروالشهرةالجاهطلبهو،العامةالإنسانية

تتعلقلادوافعمنذلكغيرأوالناسبينالذكروخلود

فيوألاسمىالأولالدافعكانبينما.تعالىللهبالطاعة

قولفيكماتعالىللهالطاعةتحققالمسلمينأوقاف

يعلموا.لمأوبذلكالناسعلمسواء،الانفالشافعى

عضرالخامس،الهجريالتاسع)القرنتونسفيسوسةرباط

.(الميلادي

أموالهأنفقالأيوبيالدينصلاحأنهذاعلىدليلاوحسبنا

ومصرالشامبلادوملأ،الاجتماعيةالبرجهاتعلىكلها

ومستشفياتومدارسمعساجدمنالخيريةبالأوقاف

والأعتادبالمؤنوتزويدهمالمجاهدينإقامةمراكز-ورباطات

اسمه،منهاواحدةعلىيسجلأندونوغيرها،-والخيل

فيالنفسحظوظعنالتجردمنيكونماغايةوهذا

والخير.البرأعمال

الخيريةمؤسساتهمفيالغربيينأنهوآخروأمر

مواطنيهمفيبهاالانتفاعيحصرونماكثيرا،والاجتماعية

تنصيريةأهداففيأومدينتهمأبناءمنأودولتهمأبناءمن

المسلمينعندالخيريةالأوقافأنحينفى،دنيويةأوبحتة

جنسيتهعنالنظربصرف،إنسانلكلأبوابهاتفتحكانت

ومذهبه.وبلدهولغته

وجهواالمسلمينأنهوأيضئامهمثالثفرقوهناك

بل،الاجتماعيوالتكافلالبرمنوجوهإلىأوقافهم

،اليومحتىيمارسوهولم،الغربيونيعرفهلممما،والإنساني

علىوتدل،والدهشةالتعجبعلىتبعثالوجوهوهذه

شمولهاوعلىبلى،المسلمينعندالإنسانيةالنزعةعمق

وقفواأنإلىالامربهموصلحتىوتجردها،وصفائها

الذينوبيوتهمالأغنياءقصورفيالعاملينالخدمعلىالوقف

يتعرضوالاحتىالثمنالغاليةالأوانيبعضيكسرونقد

والإيذاء.للإهانة
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بحماسةالوقفعلىونساءرجالآالمسلمونأقبللهذا

الأجيالثم،بيانهسبقكماالصحابةجيلمنوإخلاص

الإسلاميةالبلادامتلأتحتىجيل،بعدجيلاتليهمالتي

نأا!متدعت،الكثرةمنحدابلغتالتيالخيريةبالاوقماف

وزارةتسمىوزارةإسلاميةدولةكلفياليوملهاتخصص

.لأوقافا

هىالمسلمونبهااهتمالتىالخيريةالأوقافوأول

نذكرأنوحسبنابسخاء،يشيدونهافكانواالمساجد،

بدمشقالأمويوالمسجد،بالقاهرةالجامإلأزهر

قرطبةومسجد،بتونسوالزيتونةبالمغربوالقرويين

آيةاليومحتىالمساجدتلكآثارتزالولابالأند!،

مساجدعددإن:قيلولقد،والإبداعالفنفىخالدة

بلغ(الميلادي)العاشرالهجريالرابعالقرنفىقرطبة

والمصاحفالطنافسمعهاتوقفوكانتمسجد،مشمائة

.والإنارات

؟كل،

الكثرةمنوكانتالمدارلر،الخيريةال!وقافأهمومن

منأكثروحدهاصقليةمدينةفيعددهابلغبحيث

.الطلابمنالالافعشراتتضم،مدرسةثلاثمائة

يجلسحيث،الطبقاتلختلفمجانيافيهاالتعليموكان

داخلىقسمهناكوكان.الغنىابنبجانبالفقيرابنفيها

والمطالعةوالنومالطعامفيهللطالبيهيأللغرباء،مجانى

ولم.الأخرىالنظافةووسائلالصحيةوالمرافقأحبادةوا

نإبلوحدها،صقليةفىموجودةالمدارسهذهتكن

تزاللاالش-المدارسيقفونكانواالمسلمينمنالمحسنين

والقيروأنكتونس،الإسلاميةالبلادكافةفي-باقيةآثارها

ونيسابوروبغدادودمشقوالمدينةوم!صةوالقدسأغاهرةوا

والهندوتركياالوسطىآسياشيالمدنمنوغيرهاوبيخ

.يرانوإ

العلماء،خيرةمنالوقفيةالمدارسهذهأساتذةوكان

الوقففىوالأغنياءالتجارمنالخيرونيتسابقالذين

السعوديةالعربيةالمملكة!يالوقميةالمساجدلعض(أعلاه)الصورليلها.والعسايةالمساحدعمارةاللسلمونبهااهتمالىالخيريةالأوقافأول

ومصر.أممويتوا
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هذهأستمرارولضمان،معيشتهمأمورلكفايتهم،عليهم

الإنسانية.رسالتهاأداءفيالمدارس

مدارسفمنها،الغاياتمتعددةالمدارسهذهوكانت

الشريفوالحديثالكريمكالقرآنالدينأمورلتعليم

وعلوم،الادابعلوملدراسةمدارسومنها،والفقه

العلومهذهوسوى،الفلكوعلوم،الطبوعلوم،الصيدلة

والعلومالاجتماعيةالإنسمانيةبالعلوماليوميسمىمما

المدارسلهذهكانوكم.العمليةالتجريبيةالتطبيقية

مستوىورفع،العلمنشرفيومتقدمواضحأثرالوقفية

الغربسحتىطلابها،لكافةلممبلهاوتيسير،والمعرفةالثقافة

العربيوالمغربوصقليةالأندلسمدنعلىتوافدواالذين

الثقافةوتحصيلالمعرفةطلبأجلمن،والشامومصر

مجانا

الإسلامية:الأجيالابتكرتهاالتىالخيريةالأوقافومن

القرنفي-الملكعبدبنالوليدعهدففي،المستشفيات

مستشفىأولأنشئ-(الميلادي)الثامنالهجريالثاني

وأجريت،الماهرونالأطباءفيهوجعل،الإسلامفىخيري

للمعالجةالمرضىوقصدهم،السخيةالتبرعاتعليهم

المجانية.

كانتالتيالخيريةالوقفيةالمستشفياتإنشاءتتالغثم

وكانت-المرضىدورأي-البيمارستاناتباسمتعرف

وللعظام،،وللعيونوللباطنية،للجرأحة،مستشفياتهناك

يهتمالتيالتخصصاتمنذلكوغيرالعقليةوللأمراض

)الطب(.والمسلمينالعربعندالعلومانظر:.اليومبها

قرية،إلىقريةمنمتنقلةإماالمستشفياتهذهوكانت

السلجوقى-محمودالسلطانزمنفيعددهابلغحيث

عشرخمسةمنأكثر-المشرقمنجاورهاوماالعراقفي

نشاطاتهاتمارسثابتةالمستشفياتتكونأنوإما،مستشفى

كماللنساء،وأقساما،للرجالأقسافاوتخصص،المدنفي

الهجريالخامسالقرنفي-ببغدادالعضديالمستشفىفي

أربعةفيهيعملكانالذي-(الميلاديعشر)الحادي

القرنفي،بدمشقالنوريوكالمستشفىطبيبا،وعشرون

وكالمستشفى(الميلاديعشر)الثانيالهجريالسادس

)الثالثالهجريالسابعالقرنفي،بالقاهرةالمنصوري

السالغالقرنفيمراكح!ومستشفىعشرالميلادي(

منوغيرهأيضا،(الميلاديعشر)الثالثالهجري

العالمبلدانفيانتشرتالتيالخيريةالمستشفيات

والتجار.والأثرياءوالولاةالخلفاءبوقفاللإسلامي

خيرية،أوقافالمستشفياتهذهإلىتساقوكانت

وإطعامهموإسكانهمومعالجتهمالمرضىعلىللإنفاق

منمراوحللمرضىيوقفكانبل،وخدمتهموتنطفهم

كانكماالحر،وقتفيإياهااستعمالهملاجلخوص،

فيرائدةتجربة،المعوقينالأطفاللرعايةالحيريةالسعوديةالجمعية

العربيةالمملكةفيبالرياض،الإسلاميوالتكافلوالتراحمالبرأعمال

يةلسعودا

لاحتى،لنفقاتهودراهمللباسهكسوةالناقهللمريضيوقف

مدينةفيوكان،خروجهفورالشاقالعملإلىيضطر

اثنينلتوظيفريعهخصصغريبوقفبلبنانطرابلس

حديثاالمريضبجانبفيتحدثانيوميا،بالمستشفياتيمران

واحمرارحالهبتحسنإليهيوحيبماالمريضليسمعهخافتا،

نفسه،فيالأمليبعثالذيالأمر،عينيهوبريقوجهه

شفائه.عليويساعد

للهطاعةالمسلمونأنشأهاالتيالخيريةالاوقافومن

ومعهاالمحتاجينللمسافرينوالفنادقالخاناتبناء،تعالى

يقيمالتيوالزواياالتكاياومنهافيها.الطخوأدواتأثاثها

خاصةبيوتومنهاوجل.عزاللهلعبادةشاءمنفيها

دارا.يستأجرأوبهيشتريمايجدلامنيسكنهاللفقراء،

العامة.الطرقاتفيللناسالمعسبلةالماءسقاياتومنها

حينمجانافيهايقيمونبمكةللحجاجبيوتومنها

القناطروإنشاءالخيريةالابارحفرومنها.للحقدومهم

واستراحتهمالمسافرينلعبوروالطرقاتوالجعسور

الإسلاميةالمدنعواصمبينجداكثيرةوكانت،وسقايتهم

دمشقوبين،ومكةبغدادبينوبخاصةوقراها،ومدنها

يوقفوكان،المغرببلادومدنمصرمدنوبين،والمدينة

والأغناموالأبقارثمرهامنليؤكلوالمزارعالبساتينمعها

لبنها.منليشرب

المكتباتالمسلمينتاريخفيالخيريةالأوقافهذهومن

والأغنياء.والعلماءوالأمراءالخلفاءوقفهاقدكانالتي

وكانت،فسيحةعطمةخاصةأبنيةلهايشيدونوكانوا

والحديثالفقهعلومفىالكتبمنالالافعشراتتضم

والكيمياءوالطبوالصيدلةوالتاريخوالادابوالتفسير

ونساخومترجمونموظفونالمكتباتلهذهوكانوغيرها.

أجلمنتنشأالتيالأوقافريعمنعليهميصرف،وخدم

ذلك.
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الخليفةأنشأهاالتيالحكمةبيتالمكتباتتلكومن

)القرنالهجريالثالثالقرنفيببغدادالرشيدهارون

بنيومكتبة،بالأندلسالحكممكتبةومنها(الميلاديالتاسع

زمنبالقاهرةالحكمةدارومكتبة،طرابلسفيعمار

الأفرادوقفهاالتىالخاصةالمكتباتومن.اللهبخ!راور!

عشر)الثالثالهجريالسابعالقرنفيالخشابابنمكتبة

)الرابعالهجريالثامنالقرنفىالقفطيومكتبة(الميلادي

إذاهذأوكان،الموصلىالقاسمابيومكتبة(الميلاديعشر

وورقاورقااعطاهمكتبتهفيليطالعمعسرعلمطالبجاءه

والمعرفة.العلمعلىلهوتشجيعاإعانة-وأوراقانقوداأي-

لتقديمدورالخيريةالأوقافمنالمسلمونأنشأهومما

ولختانهموليتامى،للقطاءالمجانيةالاجتماعيةالرعاية

والعميانللعجزةدوراخصصواوكذلك.بهموالعناية

منإليهيحتاجونماجميعالهميبذلونحيث،والمقعدين

أموالآوقفوابلأيضا،وتعليمورعايةولباسوغذاءسكن

ويخدمهم.يقودهمبمنوالمقعدينالعميانلإمداد

العزابالشبابلتزويجخيريةأوقافهناكوكانت

كما.الزواجنفقاتوتأمينالمهورتقديمعنيعجزونالذين

والسكر،بالحليبالأمهاتلإمدادأموالأالمسلمونوقف

أحدفيرجعلأنهالأيوبى3تالدصلاحوقفهمماوكان

آخروميزابا،الحليبمنهيسيلميزابادمشققلعةأبواب

يومينالأمهاتأجهإتأتيأسسكر،افيهالمذابالماءمنهيسيل

حليبمنيحتاجونهماأ!نلأطفاليأخذن؟أسبوعكل

بالسكر.محلىوماء

الزباديوقفالخيريمماالوقففىبذلوهماأطرفومن

والرقيقللأولاد-فخارأوخزفمنآنيةوهيزبديةجمع-

إلىطريقهمفيوهمالسوقفيزبدياتهمتكسرالذين

،المكسورةبالقطعالوقفمكانإلىفيأتون،البيوت

وقعماعلىأهلوهميعاقبهملئلا،جديدةأخرىفيعطون

يفعلوالموكأنهما،معهمبماالبيوتإلىيرجعونثم،منهم

شيئا.

أسرعلىتنفقخيريةأوقافهناككانتكما

ومااممساءواالغذاءلهميقدمحيث،وأولادهمالسجناء

فيكبيرنصيبلهكانومما.أخرىأمورمنيحتاجونه

الأموالوقفوافقد،الحيواناتالوقفيةالمسلم!تاهتمامات

فيوكانت.العاجزةالمسنةولرعيمنها،المريضلتطبيب

المسنةللخيولوقفتالأخضر،المرجلهايقالأرضدمشق

ينتفعونعادوامالأنهماأصحابها،يطردهاالتيالعاجزة

فىفترعىيأخذونها،خاصونموظفونهناكفكانبها،

.تموتحتىالوقفأرض

أماكنالإسلاميةالمدنمنالعديدأوقاففىوكان

والمكسورةوالجريحةالعمياءالقططمئاتلرعايةخاصة

،والعلاجالطعاميومكلفيلهايقدموكان،الأذرع

بلادفىهذاوبقي،فارهةسمينةتغدوحتىبهاويعتنى

جدا.قريبوقتإلىالشام

الإنسانيةالنزعةسمويتأكد،تقدمالذيوبعدهذا

حيث،المسلمينعندالوقفتشريعفيوشمولهاالحضارية

وللحيوانبل،الإنسانلبنيالمعيشيةالحياةجوانبغطت

خيرصنلأنفسكملقدصوا)وما:تعالىاللهلقولتحقيقاأيضا،

.02:المزمل!أجراوأعظمخيراهواللهعندتجدوه

الوقفكان.الإسلاميللوقفالإداريالتنظيم

ممنأو،انفسهمالوأقفينقبلمنالأمربادىءفىيدار

واحتسابامجائا،وإدارتهالوقفعلىللإشرأفينصبونهم

الحالاتفيإلا،الدولةمنتدخلدون،وراتببأجرأو

ولما.الواقفينهموالولاةوالأمراءالخلفاءفيهايكونالتي

فيالحياةوتطورت،الأمويالعهدفيأ!قفاتعمئا

تشكيلاتإنشاءالحالاصمتدعى،الإسلاميةالمجتمعات

جميعتولىوقد،عليهللإشرافمعينةأجهزةوقيامإدارية

،متخصصونقضاةالإسلاميالعالمحواضرفيذلك

النظارومحاسبة،بأنفسهمالوقفعلىبالإشرافقاموا

الإجرأءاتوأتخاذ،معهموالتحقيق،عليهوالقيمين

وأ،منهمالمسيئينأوالمقصرينبحقوالعقابيةاضأديبيةأ

لمناصبهم.المستغل!ت

الأمويالعهدفيالوقفعلىالمشرفينالقضاةومن

للأوقافديوانأولأنشأالذي،الحضرمىنمربنتوبة

الثالثالقرنفيالملكعبدبنهشامزمنفيبمصر،

فيالأحباسبتسجيلوأمر(الميلادي)التاشعالهجري

وهذالها،مصالإلمستحقينوحمايةلحفظخاص،سجل

وحفظالمصالحلرعايةتنظيمياإجراءكونهيعدولاال!مر

سماحةمدىإلىهناالإشارةمنلابدأنهعلى.الحقوق

والوقف،والخيرالبرأبوابفتحعلىوتشجيعهالإسلام

يقومأنبه،والاعتدادبالوقفللاعترافيشترطل!احيث

كما،عندهمعينةطقوسوإجراءبمباركتهأ!دين"ا"رجل

.ذكرهسبقمابحسب،الرومانيةال!صنيسةتشترطهكانت

يمسمىرئيسالوقفلإدارةكانالعباسيينعهدوفى

أوقاتهاأغلبفيالإدأرةهذهاتصفتوقد.الوقوفصدر

أموالعلىوالمسهرالأهدافووضوح،والتنظيمبالدقة

المهنيالتأهيلفيلتستثمروتوجيهها،ونزاهةبحزمالوقف

الفنية.الحرفيةوالأعمالللصناعاتدوربإنشاء

الوقفنطاقازدادالعثمانيينثمالمماليكعهدوفي

المساجدوقفعلىوالولاةالسلاطينلإقبالاتحساعا؟

الخيريةالوقوفمنونحوهاوالمستشفياتوالمدارس

لشؤونوالمنظمةالصارمةالقوانينوتتابعت،العامةللمنفعة

إدارتهالأساليبألمحددةروالذريةالخيريةالأوقاف



والقوانينالضوابطهذهمنالكثيريزالولامنها.والإفادة

الأوقافوزاراتمنكثيرفىهذايومناحتىبهامعمولأ

الإسلامية.البلدانفي

بعضمنمعارضةوالأهليالذريالوقفلقيوقد

والاستيلاءإلغاءهحاولتالتيالمعاصرةالحكوميةالجهات

المستفيدينبينالبطالةانتشارعلىيساعدأنهبحجة،عليه

لوإذ،الحملاتلهذهالمجتمعووجوهالعلماءوتصدى.منه

لوضعوا،مقاصدهمفيصادقينإلغائهفيالراغبونكان

علاقةلاالتيالأخرىالبطالةلأ!سبابالناجحةالحلول

تغصحيثبها،منهللمستفيدينولاالذريللوقف

عنالعاطلينبهؤلاءاللهوودوروالمقاهيوالشوأرعالحدائق

.الذريبالوقفتتصللاأخرىلأسبابالعمل

بعففىالذريالوقفبقيفقد،تقدمالذيهذاومع

قبضتهاالدولبعضوشددتبعضها.فىوألغيالأقطار

غداحتىمصارفهوعدلت،والذريالأهليالوقفعلى

أهلمنالواقفينشروطيحترملاالإجراءاتهذهمنكثير

حقوقمنحقهيالتي،رغباتهمولاإرادتهمولاالخير

والقوانين.الأديانفىوالمصانةالمشروعةالإنسان

باستثمارأخرىجهةمنالأوقافوزاراتوتقوم

إنشاءفىريعهاوصرفوتأجيرهاوتنميتهاالخيريةالأوقاف

133ققوالوا

منونحوهالقرآنوتحفيظالإسلاميةوالمراكزالمساجد

منهاكثيرأنشأوقد.والمعيشيةالدعويةالإنسانيةالنشاطات

وأصنافوالأراملالفقراءلتعليممهنيةومبراتمؤسسات

وتعليمالمنزليةوالمفروشاتالسجادصنعالعجزةمن

ذاتالمهنهذهونحووخياطتها،الملابستفصيلأساليب

المفيد.الاجتماعيالتأهيل

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

المواريثوالمسلمينالعربعندالعلومالبيوع

لهبةالمعاملاتاالعارية

الطورمجموعاتإحدىإدىينتميطائرالو!والى

اسماستمد.العالمأنحاءمعظمفيتوجدالتيالمتشابهة

وكانت.المألوفالقديمالعالموقواقأغنيةمنالوقواق

بدقاتالمعروفالصوتابتكارفيلمسبباالأغنيةهذه

نوعاطويلمنقارالوقواقولطائر.الشهيرةالوقواقساعة

أنواعمعظمعنالوقاويقوتختلف.بسيطةانحناءةذوما

بينما،الأمامإلىيتجهانأصابعهامناثنينلأنالطيور،

منثلاثةوتتجه.الخلفإلىالاخرانالاثنانيتجه

بينما،الأمامإلى-الطورأنواعمعظمعند-الأصابع

يقتاتأنالوقواقويفضل.الخلفإلىواحدإصبعيتجه

أحدالصورةتوضح.العشحارجإلىالحاضسةأمهوضعتهالذيالبيضبكلالوقواقصغيرويدفعآحر.طائرعمقفيبيضهيضعالمألولىالوقواق

الحاضنة.أمهمنححماأكرالصغيرأنويلاحظ.لماطعامهالحاضسةأمهتقوملينماالوقوأقصغار
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لاالتيالسامالشعرذواتفيهابما،الفراشاتيرقات

.الأخرىالطيورتأكلها

ولكل.سم03أ!فالمأالقديمالعالموقواقطوليبيئ

قاتمةخطوطعليهابيضاءصدوروإناثهاالوقاويقذكورمن

الإناثأما،رماديةوظهوررؤوسالوقواقولذكور.اللون

بنية.أورماديةوظهورهافرؤوسها

أنحاءكلفيالمألوفالقديمالعالموقواقويوجد

جنوبفييوجدإفريقياوفيآسيا.أرجاءومعظمأوروبا

الصحراء.

أنواعمنالعديدشأنذلكفيشأنه-المألوفوالوقواق

أعشالقفيبيضهيضعفهو.بصغارهيعتنيلا-الوقاويق

رعايةوتتولىلتحتضنهلهايتركهثم،الأخرىالطيور

المغنيةالقصبطيورالمضيفةالطيورهذهومن.أفراخه

معالوقواقبيضلونينسحمماوكثيرا.الأقفاصوعصافير

حجما.أكبرأنهإلاالمضيفةالطيوربيضلون

ويفقسبسرعةأ!قواقابيضداخلالفراخنمويكتمل

الفقسحديثالفرخيأخذالاخر.البيضقبلعادةبيضه

أخرىبيفحةظهرهيلامص!أنإلىالعشداخلالتحركفي

العش،حافةأعلىإلىيتسلقوعندئذآخر.صغيرافرخاأو

الأخرىوالفراخأجيض!لايد!ثمالقوي!ت،برجليهمستعينا

يتخلصأنإلىهذهفعلتهالوقواقويكرر،العشخارجإلى

يتسنىوهكذا.المضيفالطائروفراخجمئديضمن

أبواهيجلبهأرزياالطعامكلشلقىأنالصغيرللوقواق

.الحاضنان

للوقواقبالنسبةالحالهوك!ا،الحالاتبعضوفي

طائرأوالكويلوطائرأوروبا،جنوبفيالفخمالأرقط

المضيفةالطيورتشاركالوقواتصغارفإنالكيوي

الفراخمنأكبربسرعةالوقواقفرانجوتنموأعشاشها.

وأفتقتلهابأرجلهاالأخرىالفراختطاأنإماوهيالأخرى

يجعلمماالعشإلىيجلبالذيالطعامبمعظمتستأثر

جوعا.تموتالأخرىالفراخ

41يوجدحيثأمعتراليا،فيمألوفطائرالوقواق

الطيورأعشاشفيبيضهاتضعمنها13الوقاويق،مننوعا

القديم.العالمفيالمألوفالوقوا!تىيفعلمثلما،الأخرى

الوقواقأمشرالياجنوبفيشيوعاالأنواعأكثرومن

منتتدرجنبراتمنالمميزصوتهيتألفالذيالشاحب

فيبالكويليعرفأخرنوعوهناك.عاليةإلىمنخفضة

أمشراليا.وشرتشمال

أمريكافييعيشانالوقواتطيورمننوعانوهناك

المنقارذووالوقواقالأسودالمنقارذوالوقواقهما،الشمالية

حزينةمنخفضةنبراتسلسلةمنمؤلفةأنغامولهماالأصفر

ذإ،الجسمنحيلاأ!قواقاطيورمنأصرعاداوهذان.مرتعشة

حولحمراءوهالاتطويلأسودممقارلهالأسوداللنقارذوالوقواق

الشمالية.أمريكاليالروكيحمالشرتالموعهدايوحد.اعي!!ا

العالمفيالمألوفةالوقاويقأحجامأحجامهمافىيماثلان

زيتونيةبنيةوظهورالريشطويلةمستديرةذيولوأ!ا،القديم

هذينبينالرئيسيوالاختلاففبيضاء،صدورهاأما،اللون

اذالوقواقفإن،ذلكإلىوبالإضافةالمنقار.لونهوالنوعين

وذالوقواقأما،عينيهحولحمراءهالةلهالأسودالمنقار

حجما.أكبربيضاءعلاماتذيلهفتكسوالأصفرالمنقار

فيأعشاشهاالصفراءأوالسوداءالمناقيرذاتالوقاويقوتبني

منتظمة.غيرأشكالفيوالبساتينوالأدغالالغابات

وسبعبيضتينبينماالواحدالعم!فيالبيضعددويزاوح

ويهاجر.خشنهوقشورمخضرةزرقاءألواندات،بيضات

الاستوائية.المناطقإلىالشتاءفيالوقواق

طائر.،الجوابطائر؟،الأنى:أيضانظرا

فىالبريالحيوانأنظر:الكبير.المرقطالوقواق

)الطور(.العربيةالبلاد

دتدفئةالوقودويستخدم،نافعةبطاقةتمدنامادةالوقود

وتوليدالمحركاتوتسيير،وطئالطعاموتبريدها،المباني

بعضهاوينتجطبيعيا،الوقودأنواعبعضويتكونالكهرباء.

الحجريالفحممثل،الطبيعيفالوقودصناعيا.الاخر

الوابالخزونمنعليهايحصل،الطبيعيةالغازاتروالسفط

بقايامنالسنينملايينمنذتكونالذيالأرضتحت

الوقوديسمىالذيالوقودوهذا.والحيواناتالنباتات

الطاقةمجملمنالمائةفي09حوالييساويالأحفوري

.اليومالإنسانيستخدمهاالتي

،الأحفوريالوقودمنالصناعىالوقودعملويمكن

الكتلةمنوكذلكوالرملالصخورم!معينةأنواعومن

!!*لأ

9!لإ*
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القابلةالعضويةالموادعلىيطلقاسموهي،الحيوية

الحيوانيوالسباخ،والنفايات،الخشبمثل،للاستبدال

الوقودوبعفأنوأعوقودا،لينتجاستخدامهيمكنالذي

الكيميائية.الموادمنتصنع

معبالاحتراقطاقةالوقودأنواعأغلبوتطلق

الكيميائيةخاصة-بعضهاولكنالهواء،فيالأكسجين

خاصةمؤكسداتإلىتحتاج-الصواريخفيتستخدمالتي

علىتحتويكيميائيةمركباتوالمؤكسدأت.تحترقحتى

كمياتيطلقولكنهلايحترقالنوويوالوقود.اكسجين

اندماجأو)انقسام(انشطارخلالمنالطاقةمنكبيرة

.الذرات)ارتباط(

أنواعبعضتناقصأدىالعشرينالقرنسبعينياتومنذ

الوقود،احترا!تىمنالناتجةالبيئيةبالاثاروالاهتمامالوقود

هذهوتناقش.للطاقةأخرىمصادرعنللبحثالسعيإلى

الوقود-ا:وهيالوقود،!نمجموعاتخمسالمقالة

الوقود-4الغازيالوقود-3ئلالساالوقود-2لصلبا

استخداماتها.تناقشكما.النوويالوقود5-الكيميائى

البيئي.التلوث،الطاقةمخزونانظر:

الصلبالوقود

إنتاجفيرئيسيةبصفةيستخدم.الحجريالفحم

إلىالماءتحولالتيالحرارةلإحداثيحرقفهوالكهرباء.

)التوربينات(.العنفاتإدارةفيالبخارويستخدمبخار.

الكهربائيةالمولداتتديربدورهاوهذه.التوربينانظر:

يحولالحجريالفحموبعضالكهرباء(تولدالتي)الالات

خامومادةصلبنباتيفحموهو،الكوكفحمإلى

الفولاذ.الحديدإنتاجفىضرورية

وفيالمبانيتدفئةفيكذلكالحجريالفحمويستخدم

بالطاقة.الصناعيةالالاتإمداد

وأاللجنيتا-الحجريللفحمأشكالأربعةوتوجد

الحمريالفحم3-الحمريتحتالفحم2-البنىالفحم

الأنتراسيت.فحم-4

وأهمية،توافراالفحمأنواعأكثرهوالحمريوالفحم

وينتجأكثر،كربونعلىويحتوي،للصناعةويستخدم

وهوالحمريتحتالفحمومناللجنيتمنأكثرحرارة

،الكوكفحملتصنيعملاءمةالحجريالفحمأنواعأفضل

الفحم،أنواعوأصلبتوافراأقلفهوالانتراسيتفحمأما

أنوأعمنأكثرحرارةوينتجأكثر،كربونعلىويحتوي

ويحترق،الاشتعالفيأصعبولكنه،الأخرىالفحم

ببطء

فيتوجدجزئيامتحللةنباتيةمادة(.)التربالخث

يندرالتيالمناطقفيرئيسيةبصفةوقوداوتستخدمالمناقع

سبيلعلىوأسكتلندا،أيرلنداوفي.الزيتأوالفحمفيها

تحرقثمتجففثمكتلفيوتشكلالمادةهذهتقطع،المثال

.المنازلتدفئةفيوتستخدم،ذلكبعدالجافةالكتلهذه

منذوقوداالخشباستخدم(.الحيوية)الكتلةالبيوماس

مادةأيالمشخداممدةمنأطوللمدةالتاريخقبلماأزمنة

الدولفيرئيسيةبصفةمهموقوداليوموهو.أخرى

أغلبفىأما.والتدفئةالطبخفىيستخدمحيث،النامية

ولكن.للطاقةرئيسيامصدراليسفهو،الصناعيةالبلاد

منتجاتتصنعالتيالورقوعجينةالورقمصانعبعض

بحرقالتصنيععملياتلأجلالطاقةعلىتحصل،الخشب

يستخدمكما،الخشبوبقاياالخشبونشارةالشجرقلف

النباتي.الفحمصنعفىأيضاالخشب

وقودا،أيضاالخشبخلافالبيوماسموادوتستخدم

البندققشرإحراقعنالناتجةالحرارةفإن،المثالسبيلفعلى

الأخرىالثانويةالمنتجاتوكذلكوالشوفانوالأرز

معداتلتشغيلغالئاتستخدمالطعامتصنيعلعمليات

المصانع.

السائلالوقود

ولكنالنفطمنرئيسيةبصفةالسائلالوقوديصنع

السائلوالوقود.الصناعيالسائلالوقودبعضأيضاينتج

للسياراتالرئيسيالطاقةمصدروهووالنقلالتخزينسهل

لتدفئةيستخدمكما.الأخرىالنقلووسائلوالطائرات

المباني.

البنيةالزيوتمنشدرج،الخامالزيتويسمى.النفط

النفطبعضويحرقالأسود.السميكالقارإلىالصفراء

ذلكومعإعداد،دونوالغلاياتالصغيرةللموأقدوقودا

وزيتالبترولمثلوقودلإنتاجيكررالنفطأنواعفأغلب

محركاتأغلبفيالبترولويستخدم.والبرأفينالديزل

وزيتالمكبسي،المحركذاتوالطائراتالنقلوسائل

وعرباتوالسفنالقطاراتأغلببالطاقةيزودالديزل

بالطاقة.النفاثةالطائراتيزودوالبرافين.الكبيرةالنقل

النفط،بتكريرالأخرىالوقودزيوتعلىويحصل

والزيوت.الفضالةوالزيوتالمقطرةالزيوتوتشمل

لتدفئةرئيسيةبصفةوتستخدم،خفيفةزيوتالمقوة

زيوتف!الفضالةالزيوتأما،الصغيرةوالمبانيالمنازل

والسفنوالمصانعالمرافقبالطاقةوتمد،وثخينةثقيلة

.الكبيرةالمبانىلتدفئةأيضاوتستخدم،الكبيرة

منالمنتجالوقوديشمل.المناعيالسائلالوقود

)الكتلةوالبيوماسالطبيعيوالغازالحجريالفحم

زيت(علىتحتوي)صخرةالزيتوصخر(الحيوية

الحصوليمكنمادةعلىتحتوي)رمالالقاريةوالرمال
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التىالمناطقفيأسالمئاالوقودويعالجزيت(.علىمنها

الأنواعفيهاتندرحينفىمنه،واحدنوعفيهايوجد

بضعإفريقيابجنوبيوجد،المثالسبيلوعلى.الأخرى

.الحجريالفحممنالبترولتنتجكبيرةصناعيةوحدات

الفحمبهايتوافرالتيإفريقياجنوبفإنالطريقةوبهذه

الوقودتوفيرعلىقادرة،النفطوجودويندرالحجري

الرمالتعالجالكنديةألبرتامقاطعةوفي.الخاصةلمحركاتها

تستخدمالبرازيلوفي،الزيتلإنتاجالمتوافرةالقارية

المنيهوتونباتالسكرقصبلبابمثلالحيويةالكتلة

السياراتسائقىبعضويستعول.السياراتوقودلإنتاج

البتروليسمىمماثلأوقوداالمتحدةالولاياتفي

منخليطمنيتكونالكحوليوالبترولالكحولى،

منغالباالمستخدمالكحولوينتج.والكحولالبترول

.والذرةكالقمح،الحبوب

الغازيالوقود

الوقودهذاومثل.والمصنعةالطبيعيةالغازاتيشمل

المنازللتزويدويستخدم،الأنابيبخلالبسهولةيتدفق

البلادمنكثيروفى.بالطاقةوالصناعاتوالأعمال

إلىالغازوقودتنقلالأنابيبخطوطمنواسعةشبكات

المستهلكين.ملايين

وطبخ،المبانىتدفئةفييستخدم.الطبيعيالغاز

منرئيسيةبصفةويتكون،بالطاقةالصناعةوتزويد،الطعام

الطيعيالغازويكون.والرائحةاللونعديمغازوهو،الميثان

الكريهة،الرائحةذيالكبريتمركباتمعمخلوطاعادة

الغاز.تسرباكتشافيسهلوبذلك

الغازمنصغيراجزءايكوناناللذانوالبروبانوالبيوتان

عال،ضغطتحتوضعهماعندسائلينيصبحانالطيي،

الغازية.الحالةإلىثانيةيعودانالضغطينخفضوعندما

الغازأو،المسالالنفطغازغالباالمسمىالوقودهذاومثل

سوائل.هيئةعلىوشحنهتخزينهيسهلالمسالالطبيعي

استخدأمهويمكن،المتنقلةالبيوتفيوقودايستخدموهو

الغازأنابيبخطوطعنبعيدايعيشونالذينللناسوقودا

الطيعي.

يستخدم،الصناعيالسائلالوقودمثل.المصنعالغاز

وتندرالوقودمنمعينةأنواعتتوافرحيثرئيسيةبصفة

.أخرىأنواع

إلىوالبيوماسوالنفطالحجريالفحمتحويلويمكن

ويمكن،الكيميائيةبالمعالجاتأو،التسخينطريقعنغاز

الحيوانيوالسمادالبيوماسبمعالجةالغازإنتاجكذلك

أثناءالميثانتطلقفالبكتيريا،اللاهوائياتالمسماةبالبكتيريا

الخلفات.هضم

الكيميائيلودودا

كبيرةكمياتويعطي،سائلأوصلبشكلفىينتج

محركاتفيرئيسيةبصفةويستخدم،والقدرةالحرارةمن

منيتكونللصاروخالكيميائيالدفعىوالوقودالصوارلق

هوالعاديالصاروخووقودوالمؤكسد.الوقودمنكل

رابعمثلمادةفهوالمؤكسدأما،الكيميائىالهيدرازين

وعندما.أكسجينعلىيحتويالذيالنيتروجينأكسيد

الوقوديزودالمؤكسدفإنالدفعيالوقوديشتعل

الوقودويعستخدم،للاشستعاليحتاجهالذيبالأكسجين

.السباقسيارأتبعضفيأيضاالكيميائي

النوويالوقود

اندماجها.أوذراتهانشطارخلالمنبالطاقةيزود

رغم؟عادةنوويكوقودألمشخداماالأكثرهوواليورانيوم

تتعرضوعندما.نوويةطاقةأيضايعطيالبلوتونيومأن

كبيرةكمياتتطلقفإنهاللانشطارالعناصرهذهذرات

رئيهسيةبصفةالنوويالوقودويستخدم.الحرارةمنجدا

الغواصاتبعضالنوويالوقودويزودالكهرباء.لتوليد

النوويةالطاقةإنتاجأيضاالممكنومن.بالقدرةوالسفن

لمالعلماء،ولكن،الهيدروجينذراتاندماجمن

هذهمثلعلىللسيطرةاللازمةللتقنيةبعديتوصلوا

الطاقة.

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الكحولالقاررمالالالدماج

الكربونالصاروخلاشحطارا

لكوكالزيتاصحرلبترولا

غازالميثاد،النوويةالطاقةالبرافين

الارالغازالبلوتوليوم

الحفطوالبروبانالميوتالىغازالكحوليالشزي!

الهيدروجينالكوكفرنغازالبيوماس

الهيدروكرلونالحجريالفحمالتدفئة

اليوراليومالمباتيالعحمالحرارة

الطيعيةالمواردصيانةانظر:الأحموري.الوقود

الححري(بمالفحمتشكل)كيصالحجريالفحم(؟الطاقة)صيانة

بالوقودتعملادتيالكصبائيةالقدرة)محطاتالكهربائيةالقدرة

الودؤد.(،الطاقة)مصادرالطاقةمخزون(بمالأحفوري

(،الخفيفةا!سلحة)ذحيرةالذخيرةانظر:.ادالمحعا!!د

(.السائلالدافعالوقود)صواريخالصاروخالفضاءبمرحلات

النفطمنبدلأاستخدامهيمكنوقودالمصئعالوقود

التيالطيعيةالمصادرعلىويطلق.الطبيعيوالغازالخام

الوقودمصادراسمالوقودهذاعلىمنهانحصل
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الزيت،وصخر،الحجريالفحمتشملوهى،الصناعي

.والبيوماس،القاريوالرمل

طريقةباستخدامغازإلىالحجريالفحمتحويلويمكن

طريقةباستخدامسائلإلىأوغاز(،إلى)تحويلالتغويز

لتيارالحجريالفحمتعريضيتمالتغويزحالةوفي.التسييل

غازاتمنخليطعلىللحصولوالأكسجينالبخارمن

الخليطوهذا.والميثان،والهيدروجين،الكربونأكسيدأول

وأ،الطيعيالغازمنبدلأاستخدامهيمكنالغازاتمن

المصنع.الطبيعىالغازعلىللحصولمعالجتهيمكن

طريقةمنها،طرقبعدةفتتمالفحمتسييلعمليةأما

معالكربونجزيئاتاتحاديتموفيها،الممائىالتسييل

مرتفعضغطوتحت،عاليةحرارةدرجةفيالهيدروجين

يمكنالذيالسائلالوقودعلىالنهايةفىللحصول

.الخامالزيتمنبدلأاستخدامه

الفحمتسييلطرقإحدىهيالحراريالحلطريقة

إلىوتحويلهبمسرعةالفحمتسخينفيهاويتم،الحجري

الفحمقطرانيسمىماإلىويتحوليتبخرأنيمكنسائل

ويمكن.السائلالوقودلإنتاجالهيدروجينمعيتحدالذي

شبيهةعليهايطلقوالتي،المتبقيةالصلبةالمادةتستخدمأن

وقودا.،النباتيالفحم

دقيقةحبيباتذولينرسوبيصخرالزيتوصخر

انظر:كيروجين.تدعىعضويةمادةعلىجزئياتحتوي

إلىالكيروجينمادةتعرضتوإذا.الرسوبىالصخر

يتمالتيالغازاتتصاعدذلكعنوينتج،تتفتتالحرارة

الزيت.صخرانظر:.سائلزيتهيئةعلىتكثيفها

رملأو،الزيتيالرملأيضاويسمىالقاريالرمل

صمغيةسودأءمادةوهىالقار.بمادةمشبع،القطران

المستخدمةوالطريقة.السائلالوقودلإنتاجتستخدم

علىالأساسفيتعتمدالقاريةالرمالمنالقارلاستخلاص

يتمالتيفالرمال.الأرضباطنفيالرمالتلكموقع

الماءمعتسخينهايتمالأرضسطحمنبالقرباستخراجها

اخرىبعملياتالقوانيعالجثمالقار،عنالرماللفصل

الزيت.علىللحصول

الأرضباطنفيكبيرعمقعلىتستقرالتيالرمالأما

ثمأولأالقطرانمادةلصهرمكانهافيتسخينهافيتم

يتموهناك،الأرضسطحإلىساخنةأنابيبفىضخها

انظر:الوقود.منأخرىوأنواع،زيتإلىالمادةتلكتحويل

القار.رمال

وجميع.العضويةالمادةمننوعأيهيالحيويةوالكتلة

استرجاعهايمكنطاقةتحتويوالنباتيةالحيوانيةالمواد

للحصولبعضهاتخميريمكنكماالتغويز.أوبالتسخين

معتخلطالتي(الإيثيلي)الكحولالإيثانولمادةعلى

انظر:.الكحوليالبنزينيسمىالذيالوقودلإنتاجالبترول

الكحولى.البنزين

الوقودإنتاجماحدإلىالباهظةالتكاليفأعاقت

النفطأسعارارتفعتحينما،السبعينياتنهايةحتىالمصنع

إلىالدولمنالكثيردفعالذيالأمركبيراارتفاعاوالغاز

الوقودإنتاجعملياتلتطويربرامجإعدادفيوالبدءالسعى

المصنع.

مخزون،الحجريالفحمالبيوماس،أيضا:انظر

الزيت.عخرالقار،رمال،الكحوليالبنزين،الطاقة

الوقود.،النوويةالطاقةانظر:.الئوويالوقود

منوكثيروتوزعها.الأخبارتجمعوكالةالأفياءوكالة

علىكليةتعتمدوالتلفازالإذاعةومحطاتالصحف

علىالحصولفيالأنباءوكالاتمنأكثرأوواحدة

المحطاتأوالصحفمنوقليل.والعالميةالمحليةالأخبار

والدوليين.المحليينمراسليهاعلىفقطالاعتمادتستطيع

فىانشئتمنظماتعنالأنباءوكالاتتطورتوقد

لتزويدالميلاديعشرالتالممعالقرنوثلاثينياتعشرينيات

اقتصادية.بطريقةبالأخبارعملائهامنالأفراد

بالعالمالرئيسيةالمدنفيمراسلونالأنباءولوكالات

السلكية،الخدماتأيضاالوكالاتهذهوتسمى.كله

للصحفوغيرهممراسلوهايجمعهاالتيالأخبارتنقل

علىلحصولهامقابلاتدفعالتيالإعلاموسائلمنوغيرها

بالمواصلاتوالصورالأخبارنصوصوترسل.الخدمةهذه

البريد.أوالصناعيةوالأقماروالتلفازوالراديوالسلكية

عبرالحصولفيأيضاوالإذاعةالتلفازمحطاتوتشترك

التىللأخبارمكتوبملخصعلىالسلكيةالمواصلات

.المحليونمذيعوهايذيعها

الأخبار،نفسالأنباءوكالةفيالمشتركينكلويتلقى

المتخصصةوالأخبارالمحليةللأحداثبسيطةاختلافاتمع

والرياضة.المالأخبارمثل

الأسوشييتدبرسالأنباءوكالاتأهمبينومن

رويترووكالة،المتحدةالولاياتفيواليونايتدبرس

خارجتاس-إتارباسم)تعرفالروسيةوإتار،البريطانية

الصينية.وشينخوا،الفرنسيةبرسفرانسوإيجنسروسيا(،

تحتيدخلفيماوتؤثربالأخبارالعالمأغلبيةتزودوكلها

الأخبار.باب

مراسليهاطريقعنالكبرىالصحفبعضىوتقوم

أحيانايسمىالإعلاميةالخدمةمنبنوعوالدوليينالمحليين

مشتركيهابتزويدالصحفهذهوتقومالأخبار.نقابة

تسمىأخرىأنباءوكالاتوهناك.تنشرهممابقصص
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الموادمنبمنوعاتمشتركيهاتزودالمصورةالنقابات

وفكاهة،،صحيةنصائحعنأعمدةتتضمنالإعلامية

متقاطعة.وكلماتكاريكاتوريةوصوراسياسيةوآراء

للأنباءمصورةعالميةتغطةالتلفازيةالخدمةوتغطي

لمحطاتشرائطأوالأفلامعلىمصورةأنباءبإرسالفتقوم

الأعضاء.التلفاز

لة،وكا،تاس؟رويتر؟برسأسوشييتد:أيضانظرا

.برسيتدليوناا

المنظماتأنظر:)إيئا(.الإسلاميةالأئباءوكالة

والتقافية(.رالإعلاميةالاقتصاديةوالمنظمات)المؤيسساتالإسلا!ة

الخليجية.المنظماتانظر:.الخليجأئباءوكالة

المستحقةالأموالبجمعتقوممنظمةالثحصيلوولول

التجاريةالشركاتمنكثيروتوكلأصحابها.عننيابة

بدلأمتخصصةلوكالاتديونهاجمعأمرالأفرادوحتى

وتتقاضى.المدينينبعمحاولاتهافىوقتهاإهدارمن

تعتمدماوغالبا،الحملبهذااضطلاعهالقاءرسوماالوكالة

.أموالمنتجمعهمامقدارعلىرسوممنتتقاضاهمانسبة

خلالمنالأمربادئفيالمدينينمعالوكالةتتعامل

عليهممادفععلىفتحثهم،الهاتفيةوالاتصالاتالرسائل

تاليةرسالةكللغةوتكون.الدائنرصيدلايتأترحتى

.الديونباستيفاءمطالبتهافىسابقتهامنلهجةأقوى

خلالمستحقاتمنعليهمابدفعالمدينيقملمإذا

الإجراءاتبعضاتخاذفىتشرعأنفللوكالةمحددةفترة

الوكالةتنصحقد،الآحيانبعضوفي.المبالغلردالقانونية

جمعهيمكنلابهالمطالبالمبلغبان(المال)صاحبالدائن

العملنوعالدائنيقررهذاوعلىكبيرأ.مقدارهكانإذا

يستحقهمااستردادلهيكفلوالذييتخذهالذيالقانوني

سبيلا.ذلكإلىاستطاعإذاأموالمن

الرحلاتتنظيمعلىالناستساعدجهةالسفروكالة

!فللسفر.استعدادهمتدابيرعملطريقعنوالعطل

كما،النقلوسائلفيومقاعد،الفنادقفىغرفالهمتحجز

مرشمدينلهموتعين.سياحيةرحلاتلهمتنظم

والتأشيراتالسفرجوازاتعلىالحصولفييساعدونهم

وتنظم،الأخرىالبلادإلىالمسافرونإليهايحتاجالتي

.والجماعاتللأفرادالسياحيةالرحلات

العمولاتمنالسفروكالاتدخلمعظمويأتي

السياراتتأجيروشركاتالجويةالخطوطتدفعهاالتى

المسافرين.تخدمالتىالمؤسساتومديرو،والفنادق

أيةبهتقومحجزكلعلىعمولةالمؤسساتهذهوتدفع

يدفعولاتبيعها،تذكرةأيةعلىأوسفر،وكالة

لهم.تقدمالتيالخدماتمعظمعنمبلغأيالمسافرون

المالمنقسطأتتقاضىأنيمكنالسفروكالاتولكن

تستلزمخاصةفرديةسياحيةلرحلاتالتخططمقابل

فيالسفروكالاتوتعملوجهدها.وقتهامنكثيرا

معظمفىعنهامسؤولةوتكون،العالمأقطارمعظم

بعضفىالحكوماتأنإلا،خاصةجهاتالأحيان

وتديرالسفروكالاتكلتملكالشرقيةالأوروبيةالدول

نفسهاالصناعةأملتهاالتيالأنظمةأنولاشكأعمالها،

يلتزمالخلقيللسلوكمقاييستأسيسعلىساعدتقد

السفر.وكالاتأصحاببها

منبددا21تضموكالةالدوليةالطاقةوكالة

وكالةبصفتهاوتعمل.للزيتالأساسيينالمستوردين

وأعضاء.والتنميةالاقتصاديالتعاونمنظمةضمنمستقلة

تخفيضأجلمنمعايعملونالدوليةالطاقةوكالة

فيالاقتصادعلىبالحثالمستوردالزيتعلىاعتمادهم

لها.بديلةمصادروتنميةالطاقةاستعمال

الاقتصاديالتعاونمنظمةمنآخرونأعضاءقاموقد

فيام،749عامالدوليةالطاقةوكالةبتأسيسوالتنمية

الذي،ام739عامالزيتعلىالعربىالحظرأعقاب

منشحناتهاتخفيضعلىعربيةدولعدةفيهاقدمت

فيواسغانقصامسببةالغربيةالدولمنلعددالزيت

أعضائها،بينالتعاونتحسينعلىالوكالةرتعمل.الطاقة

عندماالأعضاءالدولبينالزيتلاقتسامنظاماطورتوقد

الزيتسوفعنإحصاءاتالوكالةوتجمع.النقصيحدث

وتعمل.المستقبليةبالحاجاتللتنبؤوتستخدمهاالدولية

والدولالمنتجةالدولبينالتعاونتحسينعلىأيضا

لها.رئيسيامقراباريسمنوتتخذ.للزيتالمستهلكة

وكالاتإحدىالدوليةالاريةالطاقةوكالة

الذريةللطاقةالسل!الاستخدامعلىتحث.المتحدةالأم

النوويةالموادانمنالتأكدعلىأيضاتعملكما.العالمفي

الأغراضأجلمنتستحمللاالسلميةللنشاطاتالخصصة

.دول011حوالىالوكالةهذهإلىتنتمى.العسكرية

النامية،البلدانمنسيماولاأعضاءها،الوكالةوتنصح

والطبوالصناعةالزراعةفيالنوويةالمواداستخدامبكيفية

تطويرعلىتعملكما.غيرالعسكريةالحقولمنوغيرها

وتنصح،النوويةالقدرةمنشآتلعملياتالسلامةمعايير

نأذلكإلىيضاف.المنشآتهذهبناءبكيفيةالدول

وتدير،علميةتقاريروتنشر،تقنيةاجتماعاتتنظمالوكالة

بحثية.معاملثلاثة



913المركزيةالمخابراتوكالة

إعدادالدوليةالذريةالطاقةوكالةواجباتأهممن

النووية،الأسلحةأنتشارمنعمعاهدةانتهاكاتحولتقارير

الألمملحةانتشارلمنعالمتحدةالأمأقرتهامعاهدةوهي

حوالىالدوليةالذريةالطاقةوكالةمفتشوويجري.النووية

النوويةالموادكلفىللتدقيقسنوياتفتيشيةجولة005

توفيرعلىيعملونوكذلك.المعاهدةموقعيتخصالتي

المواد.هذهمثلسرقةلمنعضمانات

ومنذ.ام579عامالوكالةهذهالمتحدةالأمأسست

الموأدعلىالطلبأخذالعشرينالقرنسبعينياتأوائل

فيالوكالةدورأهميةتزايدتلذلكونتيجةيتزايد.النووية

مقرابالنمسافيينامنالوكالةوتتخذ.النوويالتفتيم!حقل

لها.رئيسيا

ا!لتحدة.الأعم:أيضاانظر

برامجتطوروكالةالأوروبيةالفضاءوكالة

عامأنشئتوقد.الغربيةأوروباأمبينالفضائيالتعاون

الصوارلإلأوروبيةإطلاقتطويرمنظمةباندماجأم759

عامأنشئتالتىالأوروبيةالفضماءأبحاثومنظمة

وبلجيكاالنمسامنكلالمنظمةبعضويةتتمتع.ام629

وهولندا،وإيطالياوأيرلنداوألمانياوفرنساوفنلنداوالدنمارك

أما.المتحدةوالمملكةوسويسراوالسويدوأسبانياوالنرويج

بينالوكالةوتجمع.مشاركانعضوانفهماوفنلنداكندا

مجلصولهابها.الأعضاءللدولالفضاءبرامجمنأجزاء

يمثلعاممديروفيهاالأعضاء.الدولممثليمنيتكون

جميععلىالمجلسيوافقأنويجبنفسها.الوكالةمصالح

الوكالة.برامج

فىالفضاءبحوثمنظمةعملالفضاءوكالةتكمل

والأدواتالصناعيةوالأقمارالفضاءمراكبتطوير

عامإلىام469عامومنالفضاء.لارتيادوالتجارب

168وصناعيةأقمار7وأطلقتأنتجت،أم729

الصوأريخهذهارتادتوقد.المعلوماتلجمعصاروخا

الأقمارلتتمكنالأرضمنقريبةالفضاءفيمناطق

كونتام089عاموفيفيها.الدورانمنالصناعية

تطلقالتيللففحاءأرياناسمهاخاصةمنظمةالوكالة

الصاروخمتنعلىالفرنسيةغيانامنالصناعيةالأقمار

وأطلق.المأهولالفضاءمعملبناءعلىوأشمرفت.أريان

متنعلىام839عامفيمدارهإلىفضاءمعملأول

،ام859عاموفىكولومبيا.الأمريكيالفضاءمكوك

عاموفيجيوتو.أسمهفضاءمسبارللفضاءأريانأطلقت

مذنبمنكم006مسافةعلىالمسبارهذامرام869

المذنبعنأخرىومعلوماتفوتوغرافيةصورامرسلاهالي

الفضاءوكالةأطلقتام،091عاموفي.الأرضإلى

منيوليسيسالفضائيالمجسالمتحدةوالولاياتالأوروبية

،ام499عاممنتصفوفي.ديسكفريالفضائىالمكوك

وفى،للشمسالجنوبىللقطبمراقباتهإجراءفىألمجسبدأ

الشماليالقطبعلىيجريهابدأام،599عاممنتصف

للشمس.

الفضاء.رحلاتأيفئا:انو

فىحكوميةوكالةالمركزيةالمخابراتوكالة

السياسيةالمعلوماتبجمعتقومالأمريكيةالمتحدةالولايات

بهاوتمد،دولة051منأكثرعنوالعسكريةوالاقتصادية

ويسمى.المتحدةالولاياتفيحكوميةووكالاتأجهزة

يهمماكلويشملاستخبارا،المعلوماتمنالنوعهذا

أنهعلىمعظمهيصنفكماالأمريكيالقومىالأمن

العملاءمنالعديدالمركزيةالخابراتوكالةتستخدم.سري

أوطانهمعناستخباريةبمعلوماتتزويدهابغرضالأجانب

فيها.يجريوما

الأنشطةمنبعددأيضاالمركزيةالخابراتوكالةتقوم

هذهوتشمل.المتحدةالولاياتأمنحمايةإلىتهدفالتي

المعاديةللدولالدفاعيةالقدرأتعلىالتجمس!الأنشطة

الحدأو،الأجانبالجواسيسعملومنع،المتحدةللولايات

الخاصةبمالأنشطةيسمىبماايضاوتقوم.جهودهممن

الولاياتخارجالخفاءفيتجرىسريةتحركاتوهي

الأحرىالدولفيوالاحدأثالاراءعلىللتأثير،المتحدة

هذهوتضم.الخارجيةالمتحدةالولاياتسياسةدعمبهدف

الحكومةبدورعلانيةلايعترفسريةأعمالأال!نشطة

فيها.الأمريكية

متنوعة،مصمادرعلىالمركزيةالخابرأتوكالةتعتمد

المعلوماتبجمعيقومونممنعملائهاجانبإلى

والتلفازالإذاعةبثإلىتستمعمثلافهى.الاستخبارية

الموجهةالأجنبيةالمطبوعةالموادوتمحصالأجنبي

لاستقاءالمستخدمةالتقنيةالفنيةالمصادرأماللجماهير.

التجسسوأقمارالطائراتفتشمل،الاستخباريةالمعلومات

الفضائية.

بعدام،479عامالمركزيةالخابراتوكالةتأسست

خلالالاستراتيجيةللخدماتمكتبمجردكانتأن

رأتعندماام(،9-45ا)939الثانيةالعالميةالحرب

لمجابهةضروريأمرالتجسسأنالمتحدةالولاياتحكومة

اسموفييتيالاتحادلهايخططكانالتيالعدائيةالأهداف

تعيدالمركزيةالخابراتوكالةوبدأت.ن!هافي)سابقا(

الاتحادتفككأعقابفيبهتضطلعالتيالدورفيالنظر

.ام199عامالسوفييتي

انحابرات.أيضا:انظر
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.)1!عمتماش(لعقابا:نظرا.بولاوكر

حيثمنالدوحةبعدقطرمدنكبرياتثانيةالوكر؟

نسمة(00018منبأكثرعددهمقدرإذ،السكانعدد

علىالشرقيالساحلعلىالمدينةوتقع.أم299عامفي

الدوحةبينالوصلحلقةوهى،الدوحةمنكمأ5بعد

طولعلىاسمكنيةالمدينةأحياءوتمتد.الصناعيةومسيعيد

مدينةيربطالذيالسريعالمرورطريقمحوروعلىالساحل

بمسيعيد.الدوحة

تدفقبعدظهرتالتىالحديثةالمبانيمنالرغموعلى

ذاتالأثريةبمبانيهاتشتهرفالمدينة،النفطيةالعائدات

الوكرةلبلديةالعاصمةوهى،التقليديةالخليجيةالعمارة

الدوائرفيسكانهاويعمل.أخرىوقرىمدناتشملالتي

الحرفبعضوفىالأسماكوصيدوالتجارةالحكومية

الكتبدارتتبعمكتبةوبالمدينة.الخفيفةوالصناعات

خاص،ومتحفالأولىالوطنيةالمكتبةتعتبرالتيالقطرية

الأثرية.لموجوداتها

قطر.:أيضانظرا

جمهوريةفيلينسترإقليمفىمقاطعةوعسفورد

الشرقىالجنوبيالركنفييقعساحليإقليموهيأيرلندا.

أصولوفىالطبيعيةتضاريسهافيمتنوعةوهيأيرلندا.من

بعضفىفهيفيها،الزرأعةجودةوبحكمسكانها.

الأكلوذج.الإقليمتسمىالأحيان

سكانهاعددحيثمنالأكبرهيوكسفوردبلدة

فيها.الخدمةومركز

سكانانخففعدد.الحكمونظامالسكان

إلىالميلاديالتاسئكلشرالقرنمنتصفمنوكسفورد

خلالالسكانعددتنامىوبعد.العشرينالقرنستينيات

فىثانيةالإقليمعنالنزوحزأد،العشرينالقرنسبعينيات

العشرين.القرنثمانينيات

نأكما،ريفيةمناطقفىوكسفوردسكانثلثيعيش

الروممنهموممسفوردسكانمن%49حوالي

أيرلندا.كنيسةإلىالاخرينمعظمينتميبينما،الكاثوليك

يعكسوكسفوردفىالمميزةالتقليديةالملامحبعضهناك

الباروناتفىوبخاصةقويا،نورمنديا-أنجلوتأثيرابعضها

سبيلفعلى،المقاطعةجنوبفيوفورث،،بارجىفىالسابقة

متداولةوالأيرلنديةالقديمةالإنجليزيةيولالهجةكانت،المثال

هناكتزلولم.الميلاديعشرالتاسعالقرنحتىالإقليمفي

آخر.إقليمأيفيعنهالإقلي!فيتختلفالكلامملامثى

يعرفتقليدالمقاطعةفىسائدةتزللمالتيالتقاليدومن

بارتداءفيهالممثليقومالتمثيلمننوعوهوا!لتنكربالمهرج

وبالأخص،قديمةوأشعاررواياتبتمثيلويقومتقليديةأزياء

الميلاد.أعيادفى

مهرجانويعقد.الإقليمفيشمائعةلعبةالسهامرشق

سنة.كلوكسفوردفيأيرلندافىالرئيسيالأوبرا

وتنتخبواحدةانتخابيةوحدةوكمسفوردتكون

جمهوريةلبرلمانالأدنى)البيتفييمتلونهاأعضاءخمسة

أيرلندا(.

منيتخذ،إقليمىمجلسالمحليةالحكومةأموريدير

محلىبحكموكسفوردوتتمتع.لهمقراوكسفوردبلدة

.مقاطعاتمجالسونيوروسإينسكورثىويحكم،ذاتى

مجالاتفىوكسفوردعمالربعيعمل.الاقتصاد

المناطقباستثناءبالخصوبةتتميزأراضيهاومعظم،الزراعة

.والجنوبالشرقفيالساحليةالأجزاءشبعض،الجبلية

الأراضي،من%03حوالىفىالزراعيةالمحاصيلتنمو

الحبوب.مختلطزراعىنظاممنجزءاالعادةفىوتكون

نوع:نوعانوهووالشعير،والشوفانالقمحتشملالرئيسية

.البيرةمنهتصنعونوععلفايزرع

والبطاطسالفواكهعلىالأخرىالمحاصيلتشتمل

واللفت.الس!وبنجر

بعفأنكما،الحليبولإنتاجللحومهاالأبقاروتربى

وتربية،المرتفعاتفيوبخاصة،الأغناميربونالمزأرعين

الموجه،والاستيلادالسلالاتتحسينطريقعنالخيول

الإقليم.فيأهميتهلهنشاطالخنازيروإنتاج

فيتعتمدالتىالصناعةفيالسكانسدسيعم!!

الالاتوتعدوالمعدنيةالهندسيةالصناعةعلىالأساس

الصناعاتولكن،التقليديةالمصانعمنتجاتمنالزراعية

قبلى.ذيعنمتنوعةأصبحتالهندسية

دورهله-بالزراعةالصلةوثيقأمروهو-الغذاءتصنيع

علىالغذائيةالموادصناعةوتركز،المقاطعةاقتصادفيالمهم

تعليبعلىأقلوبقدر،والحبوبوالألباناللحوممعالجة

للخبزمصانعوهناك.والخضراوأتوالفطرالفواكه

الخفيفة.والمشروبات

موجزةحقائق

سسمة.201؟.45:السكان

2.كم2لم135:المساحة

،حورينيوروس،،إينسكورتىوكسفورد،:الكبرىالبلدات

.لنكلودي

الحنارير،،الحليب،اللحمعجولالشعير،:الرئيسيةا!لنتجات

القجح.،الأعام،المطاطس

.نجارةخشب،سمكباء،مواد:أساسيةأخرىمنتجات

الصماعةخش!،أثاث،مصسعةأغدية،منسوحات،ملابس:صناعات

هندممية.مصسوعات،الات،الحام
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للأمةأعطيت.قديمةقلحةبقاياعلىقائمةوهيعشر.التاسعالقردفىالبارونىالقوطىالطرازعلىبىقصروكسفورد،بلدةقر!تاونجونزقلعة

الحمهور.لارتيادمفتوحةالأرضيةالادوار.الزراعيالبحثمحالفيخدماتتقدموالان،أم!44!شةالىالأيرلندية

الملابسصنعفتشملالأخرىالصناعاتأما

الخشبية.والمنتجاتوالأثاثوالمنسوجات

ذلكفىيليهاصناعيا،الأكبرالبلدةهيوكسفورد

علىوكسفوردفيالصناعاتوتشتمل.إينسكورثى

والخبزوالملابسوالكوأبلالأطفالوغذاءالزراعيةالآلات

وإنتاجالعامةالهندسيةوالصناعاتالألبانومنتجات

.والمضخاتالبصريةالمصنوعات

صناعةمجالفىيعملوكسفوردفيالعمالةنصف

منه.مهماجزءاوالتجزئةالجملةتجارةتشكلالذيالخدمات

اقتصادفيالمهمةالمرافقمنفتعدالسياحةأما

روسلير.عبرأيرلنداالسياحمنكثيريدخلإذوكسفوردبم

منالكثيرنسبياالمشمسومناخهاالإقليمشواطئتجتذب

علىثانيةبيوتايمتلكوندبلنسكانمنكثيرون.السياح

وروسليرهاربركورتاونوميناءاوكسفورد.ساحل

..فجونمتنزهيقعكماالبحر،شاطئعلىمنتجعان

فيهايقعالتيدنجنستاونمنقريباروسنيوجنوبكنيدي

..فجونالأمريكيالرئيسأجدادإلىيعودالذيالبيت

وكسفورد،بلدةمنقرساالتراثمتنزهيقع.كنيدي

القديمة.الأزمنةإلىتعودالتيالأيرلنديةالأبنيةمنكنماذج

وكسفورد.شاطئعلىالسمكلصيدمصنعوهناك

تصنيعمصافيعلىويشتملالرئيسيالميناءهووكلموركي

روسليرفىالسمكبإنزالالقواربوتقوم،السمك

(الرخوياتمن)نوعالبحرلبلحمزرعةوتوجد.ودنكانون

وكسفورد.ميناءفي

وهناك.المرتفعةالمناطقفيللغاباتتطويرحدث

فيهاربرووترفوردفيالنفطوقودهاكهربائيةمحطة

.الكبرىالجزيرة

فيخدماتمنهتنطلقرئيسيمرفأروسليرميناء

هناكآخر.أيرلنديميناءأيمنأكثرمتعددةاتجاهات

فيوبمبروكفشجاردإلىبحراينقلونومسافرونسيارات

فرنسا.فيوشيربورجليهافروإلىويلز،جنوب

إلىروسليرميناءمنحديديةسككخطوطتوجد

عبرووترفوردإلىيذهب52الطريقووترفورد.وإلىدبلن

نحوشمالأ11الطريقيتجههناكومنوكسفورد،بلدة

خصائصوتجفلينبارونهرعلىروسوتمبيودبلن

.النهريوالمعبرالبحريالميناء

جورجسانتوقنالالأيرلنديالبحر.والمناخالسطح

وكسفورد.لمقاطعةوالجنوبيالشرقيالحدينيكونان
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إقليمفيروسلير،ميناء

عبورمياءوكسفورد.

منللسفنرئيسى

تسقلحيتروسلير،

والسياراتالمسافرين

المحملةوالتهاحنات

فشحاردإلىا!ضائ!لا

ويلز،حوبفيوبمبروك

وشيربورحليهافروإلى

م!كثيردرنسا.في

عبرأيرلمدايعبرونالسياح

روسلير.

وكارلو،،كلكنيوووترفورد،فتحدهاالغربمنأما

إلىالشمالمنالإقليماطوليبلغوكلو.الشمالومن

كم.04الغربإلىالشرقمنوعرضهكما07الجنوب

جبالبمحاذاةكارلومعالغربىالحدمنكبيرجزءيقع

التيلينسترجبالسلسلةمنجزءهيالتيستيرزبلاك

وهذهم(.)597كينسترجبلوهينقطةأعلىفيهاتوجد

الجنوبإلىالشرقىأطالشمامنوتمتدجرانيتيةالجبال

مقاطعةشماليوكلومنتمتدمرتفعةوالمنطقة.الغربي

.وكسفورد

ب!ت،متموجةمنخفضةأراضالمقاطعةأراضيأكثر

الصلصالمنطبقاتعلىأكثرهاويقوموالبحر.الجبال

فىنوعهامنقدمالأتعدصخوروتوجدوالأردواز،

.أيرلندا

وهو،المقاطعةمياهمعظمبتصريفسلانينهريقوم

قبلوذلكلينستر،جبالسلسلةيخترقالذيالوحيدالنهر

وكسفورد.ميناءفىالمنخفضةالأراضيعبرجنوباجريانه

فيويصبكلاضيمعالغربيةالحدودبارونهريشكل

ووترفورد.لميناءالطويلالخليج

الرمليةأصشواطئامنامتداداتالمساحليحاذي

امشصلاخأمكنوقد،اضمليةوالحواجزالرمليةوالحثبان

وكسفورد.ميناءحولالبحرمنالأراضىبعض

إلىحوأتفقدالحنوبيالساحلفىسولتيجزرأما

للطور.محمية

إشمراقاالبقاعأكثرهيالمحخفضةوكسفوردأراضي

أربعمنلأكثرفيهاالشمستسطعإذأيرلندا،فيبالشمس

ذإجفافا،الأماكنأكثرمنأنهاكما،اليومفيساعات

فيالممطرةوالأيامسما،أ..فيهاالموسقوطمعدليبيئ

فيم46الحرارةدرجاتمعدل.يوممائتيعنتقلالسنة

يوليو.فيم651ويناير،

كانتوكسفوردأنالدلائلتثبت.تاريخيةنبذة

الفايكنجعأسس.ذلكبعدوماالحجريالعصرمنذمأهولة

ومركزابلدةلتكونالميلاديالتاسعأغرنافىوكسفورد

وعلىالإقليمعلىنورمندي-الأنجلوالتأثيروأعنتجاريا،

الجنوبيالساحلعلىأولآوأقاموأبكثير.أكبركانالبلاد

ماكديرموتاستعان.أم961مشةوذلكأ!كسفورد

لينستروملككنسلالهايالمحليةالمملكةحاكممورو

داخلي.صراعفيوالفلمنكيينوالويلزيينبالنورمندسين

ديراالاصلفيوكانتمورو،ماكعاصمةفيرنزكانت

الوسطى.العصورفيبلدةأصبحتثمسلتيا

بلدات-ووكسفورد،روسونيو،إينسكورثيكانت

فيمهمادوراوكسفوردبلدةأدت.نورمندية-أنجلو

قاموقد،الميلاديعشرالسابعالقرنأ.بعينياتأعصيان

العصيانعقبباستباحتهاكرومويلأوليفرالإنجليزيالقائد

أعطتعشر،السابعالقرنوفي.أم946سنةفي

إنجليزمقيمينإلىالإقليمفيأراضيالبريطانيةالحكومة

ل!نجلترا.موالين

الأيرلنديينعصيانأنظارمحطوكسفوردإقليمكان

انتهت،أوليةنجاحاتوبعد.أم897سنةفيالمتحدين

إينسكورثى.فيفاينجارهلبمعركة

أيامفىواننزوحالموتنتيجةالسكانعشرخسارةإن

عشر،التاسعالقرنأربعينياتأخرياتفي،أ!كبرىاالمجاعة

الاقاليممنغيرهفيمنهاأقلالاقليمهذافيكانت

هذافيالمجاعةتأثيرقلةبسببذلكوكان.دبلنباستثناء

إليه.بالنزوحالناسمنكبيراعدداأغرىمماالإقليم

منام(.286-971)6جبونإدواردوكفيلد،

السكانيةالمستعمراتلتخطيطالبريطانيينال!صلاخدعاة

الحكومةودعاالمجرمينتوطيننظامهاجمإذنيوزيلندا،في
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اللإجراءاتاتخاذإلى

توطينفيالصارمة

.المستعمرات

ولد.الباكرةحياته

عندمالندنفىوكفيلد

أعيانمنعائلتهكانت

الدينية.الكويكرزحركة

فيحذقهوكفيلدأظووقد

وكفيلدجبونإدواردل!صيتهولكنمبكرةسن

.مستقرةوغيرمهتزةكانت

فتاةإغرأءبتهمةبالسجنام827عامفيعليهحكموقد

ثرية.

وكفيلدقرأسجنهفترةخلال.المستعمراتنظريات

وقد.اهتمامهمحوروأصبحق،المستعمراتعنالكثير

فشلها.وأسبابللمستعمراتالسابقةالمحاولاتعاين

وأوصىسيدنيمنرسالةفىاستنتاجهيحملكتاباوطبع

الجيدةالشخصيةذويالشبابمنالمهاجرونيكونأنفيه

يكونواوأن،الإنجليزيألمجتمعطبقاتمختلفيمثلونالذين

وشمعر.الزراعةلتنميةالقدراتلديهمالذينالأغنياءمن

بثمنتباعأوعنهاشنازلأنيجبلاالأرضبأنوكفيلد

الاراضىتبيعأنالمستعمراتشركةعلىوأنبخس،

وقفاالعوائدمنجزءاوتخصص،العمالقدوموتمول

.والمدارسللكنائس

استقرعندماوكفيلدأفكاربعضطبقتوقد

فشلوعزا،الجنوبيةأستراليافيالبريطانيونالمهاجرون

مبادئه.تطيقعدمإلىبدايتهافىالمستعمرات

المكاننيوزيلندابأنوكفيلدامننيوزيلندا.استعمار

بمعارضةجوبهولكنه،للهجرةنظرياتهلتطيقالمناسب

لمحيث،المستعمراتإنشاءومكتبالتنصيريةالإرساليات

،أم838عاموفينيوزيلندا.إلىمهاجرينفييرغبوا

وظهر،درهاماللوردكنداحاكمبمكتبوكفيلدالتحق

على،الأراضيملكيةاستخدامفيالأولىأفكارهتأثير

.درهاماللوردتقرير

هذهوكفيلدوانتهز،ام837عامنيوزيلندااتحادوتكون

وأزاحط،للهجرةنيوزيلندالتأهيلخططهلتنفيذالفرصة

،أم983عامأغسطسفينيوزيلندااتحادنيوزيلنداشركة

جنيه001).00قدرهمالرأسوتملكنفوذا،أكثروهي

متنعلىإداوردشقيقوكفيلد،وليمذهبوقد.إسترليني

شهرفيأوليةكشفيةحملةرأسعلىترويالسفينة

أراضبشراءالمستثمرقامالتالىالشهروفي.نفسهأغسطس

أخباروصولقبل،إسترلينيجنيه001).00بقيمة

الأصليين.الأرأضيمالكيالماووريمعالمفاوضات

ولنجتونمنكلإقامةإلىوكفيلدأفكارأدت

ممثلاوكفيلدوليمكانبينما،أم842عامفيوولسون

.الاستيطانعلىتشرفالتىنيوزيلندالشركة

بهاللمتاجرةأرأضىالناسمنكبيرعدداشترىوقد

الغائبونالمضاربونوهؤلاء،أعلىبأسعارلاحقاوبيعها

شراؤهتممامساحةوتبلغبنيوزيلندا.السكنفيلايفكرون

ولنجتونفيالشركةقبلمنبيعماأخماسثلاثةنحو

مبلغاوكفيلداستثمروقد،ولسونفيماأخماسوأربعة

.المستعمرةفيإمشرلينيجنيه000.1وقدره

خلالكندافىوكفيددأقام.نيوزيلنداإلىالوصول

إلىعادثمأم844و1841عاميبينماالواقعةالفترة

عامالمرضفيهدبوقد.الشركةمعالعملوبدأإنجلترا

وجودليروبرتجونمعوابتدأ.العملكثرةمنأم846

لإسنادوذلكأم،847عامفياستيطانلمشروعبالتعاون

فيكريستتشيرسفىإنجلترالكنيسةتابعةمستعمرة

،ام085عامفيالمستعمرةكانتربرياتحادوأقامنيوزيلندا،

فيوكفيلداستقروقدوكفيلد.منكبيرةوبمساعدة

المحليالمجلسفىعضواوأصبح،أم853عامفىولنجتون

أرغمتهعندما،أم857عامبدايةإلىبرلمانأولوفي

التقاعد.علىالمتدهورةصحته

،أفكارهتنفيذفيوكفيلدإخوةمناثنانبرز.عائلته

وهوام(848-18)30وكفيلدوليموهوالأول

-971)9وكفيلدآرثروالثاني،ولنجتونمؤسس

زعيماوكانلوكفيلدالأكبرالأخوهوأم(843

.نلسونلمستوطنة

منالشرقيالساحلعلىلينسترإقليمفيمقاطعةو!

بجمالتشتهروغاباتها،جبالهاولكثرةأيرلندا،جمهورية

يؤمهاأيرلندا.بستانتسمىجعلهامماالطبيعيةمناظرها

جنوبيفيتقعإذللترولبرالتريضدبلنمدينةسكان

فيللعمليومياالمقاطعةشمالىسكانويتنقل،مدينتهم

نأإلابالسكانازدحامامناطقهاأكثربريوتعتبر،المدينة

.ال!داريالمركزهيوكلو

تزايذاوكلوسكانعددتزايد.الحكمونظامالسكان

العشرينالقرنمنالسبعينياتفيخصوصاملحوظا

أكثروكان،الثلثبمعدلالسكانعددزادعندماالميلادي

سكانخمسويعيشبمالمقاطعةشماليفيالزيادةهذه

الديانةمنهم87%حواليويعتنق،ريفيةمناطقفيوكلو

بالمقارنةانخفاضاالنعسبأكثروهذه،الكاثوليكيةالنصرانية

فهموكلوسكانبقيةأما.أيرلندافيالأخرىبالمقاطعات

علىبعضهمأو،الأيرلنديةالوطنيةالكنيسةيتبعونماغالئا

المشيخية.الكنيسةأوالميثوديستيللمذهبينتمونالأقل
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فيالطبيعيةالمناظر

جبالتمثلهاوكلومقاطعة

التيأيرلداشرقيوسط

الزوار.منالعديدتجذب

مجلسفىيمتلونهمنوابحمسةوكلوناخبويختار

إيريين،دايليسمىالذيأيرلنداحمهوريةبرلمانعموم

مدينةمقرهللمحافظةمجلسالمحلىبالحكميقومبينما

وبريأركلوفيفرعيةحضريةمجالسوهناكوكلو.

وكلو.و

بالمقاطعةالعاملينثمنحوألييعملالاقتصاد.

عنهاالمرتفعةالمناطقفيتختلفالزراعةأنبيد،بالزراعة

مساحةأننجدالمرتفعةالمناطقففي.المنخفضةالمناطقفي

مما،المنظمةالزراعةتقلولذلك،محدودةالخصبةالاراضي

وتض!الجبالعلىالكلأترعىالتيالأغنامأهميةمنيزيد

الأبقارابتربيةأصسكانايهتماكما،المحليةالسلالاتمنعدذا

.الصغيرة

فيهاوتتنوعخصبةفهىالمنخفضةالأراضىأما

والقفوالبطاطسالشعيرالمحاصيلأهمومن،الزراعة

منالأبقارورعي.واللفتالسكروبنجروالشوفان

بمنتجاتتهتمالتيالمزأرعأنكما،للغايةالمهمةالأنشطة

بالحليهبدبلنمدينةتمدالتيوهيأيفهئا،مهمةالألبان

الزبدإنتاجفىالأخرىالمقاطعةمدنمنهاتستفيدكما

والخنازيرالماشيةالمزارعينبعضيربيوأيضا،وغيره

والدوأجن.

قوتهاخمسحوالىبالمنطقةأ!شاعةاقطاعفييعمل

وكلو،ووبريأركلو:التاليةالمدنفيهذاويتركز،العاملة

فيبماوالمعدنيةالهندسيةالصناعاتصناعاتهاأهمومن

مدينةوفي.بريفىوالإلكترونيةالكهربائيةالهندسةذلك

الأسمدةينتجانالمقاطعةمصانعأكبرمنمصنعانأركلو

بريفيالنسيجوصناعاتالطباعةتوجدكماوالفخار.

وتغليفتعليبالأخرىالصناعاتوتشملوغيرها.

ومنتجاتالبلاستيكومنتجاتوالعقاقير،الأغذية

نشرها.ورشوالأخشاب

أخماسثلاثةحواليفيستوعبالخدماتقطاعأما

والقطاعيالجملةتجارةأهميةهناوتبرز،العاملةالقوى

وهذه،والترويحوالسياحةالتعليممثلالح!صميةوالخدمات



منالعديدوهناكوكلو.لمديخةكبيرةأهميةذاتالأخيرة

والبيوتالزوأرلنزولالمعدةوالمناطقوالاسترأحاتالفنادق

لسكنىالخصصةالبيوتوكذلك)الكرافانات(المتحركة

المناطقومنأيضا.وبالداخلالمساحلطولعلىالصيف

وأركلو.بىوبريتاسوجريستونزبريللاصطيافالمحببة

بقيادةالتنزهمحبيمنأيضاالكثيرينتجذبالجبالأنكما

تكتعسب.الأقدامعلىالتريضأوالدراجاتأوالسيارات

وللترويح،تجارياالأخشابلإنتاجكبرىأهميةالغابات

،الغاباتحيثمنوأغناهاأيرلندامقاطعاتأكثرووكلو

ومتنزهغابةفهناك،للتنزهللجمهورمفتوحكبيرعددومنها

السياسييقيمكانحيثأفونديلفىراثدرممنبالقرب

الوحيدالميناءهيوأركلو.بارنلستيوأرتتشارلزالمعروف

المقاطعةشماليفىالمحاجرأعمالوتكثر.الأسماكلصيد

يجمعبينماللبناء،والحصىوالرملالحجارةعلىللحصول

.الجبالمنالخث

والطاقةبالماءدبلنمدينةأساساوكلومدينةتمد

غربييقعالذيبليسينجتونخزانويعتبر،الكهرومائية

الرئيسىالماءمصدر-الماءخزنمناطقأكبروهو-وكلو

كهرباءمحطةالجنوبيالمدينةطرففيوتوجد.للمدينة

عندللمياهصغيراخرخزانيوجدكمابولافوكا،

يدارضخممصنعهيلتيرلووفيوكلو،شرقيراوندوود

وتخزينها.المياهضخمنطاقتهيستمدبالكهرباء

الحديديةالسككهيوكلوفىالرئيسيةالنقلطرق

المنخفضةالأراضيطولعلىتجريالتي1(1)نوطريق

ممقاطعةأركلومدينة

منمأحوذالمم!روكلو،

أفوكاعلىتقعمنطقة

إحدىوهي،ووكريفر

علىالتريضماطق

بهاتشتهرالتىالأقدام

طولعلىسواءالمدية

علىأوالبحريالساحل

الكتيرتجدبوهيالنهر

الروار.من

145وكلو

غربيالجبالتعزلبينماوكسفورد،وحتىدبلنمنالشرقية

تشكلصغيرميناءأركلوومدينة.المقاطعةبقيةعنوكلو

تقليدية.صناعةبهالزوارقصناعة

البحرالشرقمنوكلويحد.والمناخالسطح

فىوكارلوغرباوكلديرشمالأدبلنومقاطعةالأيرلندي

طولوأقصى.الجنوبفىووكسفوردالغربيالجنوب

لهاعرضأقصىيبلغبينماكم06يبلغللمقاطعة

كم.05

ممتدةتقريبامنتصفهافيالمقاطعةوكلوجبالوتقطع

طبيعتهاعلىتماماومسيطرةالجنوبوحتىالشمالمن

وأكبرلينستر،سلسلةغالبيةتكونأنها،كماومناظرها

أغلبويتكونأيرلندا.فىالمرتفعةالأراضيمنمساحة

متساويةقممايعطيهامماالجرانيتمنالجبالهذه

لونياكيللا،السلسلةهذهفيقمةأعلىوتسمى،ألاستدارة

شجرجريتلجبلالحادةالقمةأما،م269ارتفاعهاويبلغ

الشرقى.للشمالالمميزةالعلاماتمنفهىلوف

شرقيفيالغائرةوالوهادالوديانمنسلسلةوهناك

معلوفجلنداالمسمىالوأديأشهرهامنالجبالهذه

مساقطبعضوهناكجلينماليور.أطولهماتسمىبحيرتيه

فيجلينمثلعميقةوخوانق،بورزكورتمسقطمثلالمياه

منالمياهوتنصرف.الكثيفةالأشجارتغطيهالذيالداونز

يمرالذيأفوكانهرفيغالبالتصبالشرقيةالمنحدرات

ملتقىالمسمىالمكانفيوكذلكوأفوكاكلارأبوديان

أنشودةخلالمنالكثيرونيعرفهالذيمجمعهاأوالمياه

!كئهفى

-
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موجزةحقائق

سمة.392.79:ال!كانيالتعداد

.2كم520،2:المساحة

!يلكولوووكلووأركلووجريستولىري:اللدنأكبر

.وشكميديوممانيوتا

الحازير،،الحليصالأبقار،لحوماصتمعير،ا:الزراعية:اللنتجاتأهم

رئ!ية:أخرىمنتجات.والحطةالأغام،الدواجنط!،الصاأ

اليجات.الحاما!ساعةاحشمص،،الخثالأسماكاالبناء،مواد

،الأسمدة،والحهر،ئيةالإلكترو!ةالمنتجاتالفحار،:الصناعية

موادالسلاستيك،العقاض،،عامةهندمسيةمشحاتالعذاء،مواد

الحشبية.والمشحات،المسحوحات،الطاعة

مروجتعميي!صحالاوأدإذالدنماركيةعنالاسمأحذ:الاسمأعمل

مهالتير.سيلدهواخيليةااللعةفيالاسمأما.العايكسج

منالغربيالجانبعلىوالوهادالوديانأما!ور.قىماس

،إيمالجلينفيالمرءيرىكماانفتاحاأكثرفهيالجبال

وسلينى.أجفينهريفيلتصبهناالمياهوتنصرف

عريضشريطفىالمسخفضةالأراضيغالبيةوتنحصر

عدافيمامنخفضالساحلأنكما،المقاطعةشرقيفى

أصساحلاعلىالا!شواءويغلب،الصخريةالحوافبعض

بعضهاواشمالبعضهاالحصىيكسوشواطئتحفهالذي

اللاخر.

علىسم1..منأقلبينالسنويةالأمطاروتتراوح

الشامخة،الجبالعلىسم002منوأكثرالساحلطول

وم55حوالىيمايرشهرفيالحرارةدرجةمتوسطنجدبينما

يوليو.فيم651

جلنداوكلوفىالتاريخيةالمناطقأهم.تاريخيةنبذة

الميلاديالسادسالقردفيكيفينالقديسشيدوبها،لوف

بقىوقدأيرلندا،فىالسلتيةالأديرةاأهممنواحدايعدما

العتيقة.الكنائسوبعضوبوابةدائريبرجبها

فىساحليةمستعمرات)الفايكنج(الشمالغزأةأنشأ

لسيوةخضعتالمقاطعةغالبيةأنليدوكلو،وأركلو

الأنجلو-سيطروعندمالينستر.ملوكوهممورو،ماكأسرة

ظلتالمنخفضةالأراضيوالبلدت!تهاتينعلىنورمنديون

وامشمر.وأوتولأوبراينهماأسربنسيطرةتحتالمرتفعات

الأنجلو-علىوأحرىفترةبينيغيرونالأيرلنديون

الخاضعةالشماليةوالمنطقةدبلنوعلىوكلو،فينورمنديين

بها.تحصنواانتىالجبليةمخابئهممنوذلكللإنجليز،

السابعالقرنفىإلاالإنجليزلسيطرةوكلوتخضعلم

اللجوءفياستمرواالأيرلنديينأنإلا،الميلاديعشر

فتحتأنوكان.ام897ثورةأثناءحدثكماللجبال

الذيالحربيللويقبإنشائهاوذلكالجبليةالمناطقالحكومة

منبالقربويوجد.الجنوبإلىالشمالمنيقطعها

قصورأهممنواحدوهورسبرهيسمىقصربليسينجتون

.الميلاديعشرالثامنالقرنإلىتاريخهويرجعأيرلندا

فيالكبرىالمجاعةأثناءوكلومقاطعةمعاناةوكانت

غيرهامننسبياأقلالميلاديعشرالتاشعالقرنأربعينيات

سكانهاخمسفقدتأنهامنبالرغمأيرلنداأقاليممن

تزايدفىالسكانعددأنإلا،الهجرةأوالموتبسبب

التيالسبعينياتفيوخصوصاأم029عاممذمستمر

التعدينصناعةفىطويلأيدملمازدهاراأيضئاشهدت

أفوكا.واديفيأخقليديةاأضحاس()1

تاريخ.،اأيرلند:أيضانظرا

-747أهـ،79-)912الجراحبنوكيع

بنعديبنمليحبنالجراحبنوكيعسفيانابوم(.813

،العراقمحدث،الحافظالإمام،ال!صفي،الرؤاسىفرس

.لأعلاماحدأ

جريجوابنوالأعمشعروةبنهشاممنسمع

وغيرهم.والثوريوشمعبةومسعرالأوزاعىوا

والإمامالمدينيوابنوالحميديمهديابنعنهحدث

شيبةأبيوابنمعينوابنراهويهبنوإسحاقأحمد

وغيرهم.

أقرانهمنالأئمةمنبكثيريزخرزمنفىوكيععالق

عيينةبنوسفيانمهديبنالرحمنوعبدالمبارككابن

أحمدكالإمامعليهالأئ!ةثناءأننجدذلك،ومعوغيرهم

أقرأنه،جميععلىلهبتفضيلهميوحيوغيرهمامعينوابن

سليمكانفقدالخير،خصالمنكثيراجمعممنفهو

عرضزاهدا.صالحاعابداثقةوكان،سنةصاحبالمعتقد

العلم،وبحورالحديثحفاظمنوكان،فأبىالقضاءعليه

الثوريماتولماأحد.فييتكلملاللسانهحافنهامفتيا

مكانته.عظمعلىيدلوهذا،مكانهجلس

،مطبوعوهوالزهدكتابمنهامؤدفاتعدةوده

وغيرهما.والتفسير

آض.شخصعنينوبالذيادبديلأوالنائبالوكدل

اجتماعاتعلىتماماقاصرااستخدامهيكونويكاد

ولايستطيعشركةفىمساهماكانفمن.التجاريةالأعمال

آخرمعساهممنيطلبأنيم!ضهللضركةاجتماعحضور

مطروحموضوعأيفيبصوتهويدليمقامهيقومأن

والشخص.رسميبطلبذلكيتمأنوينبش.للتمحويت

التىالوثيقةوتسمى.بالوكيليعرفبالصوتيدلىالذي

توكيلا.للتصويتالبديلتفوض

وفىالسياسيةالانتخاباتفىبالوكالةالتصويتيمنح

بالوكالة.المندوبينمنكثيرويصوت،السياسيةالمؤتمرات



741ةدلولاا

ضابطأوالتجاريالأسطولضابطلقبرادبوكيل

هوالأولالربانوكيلالتجاريةالسفنوفىصغير،بحري

.القيادةترتيبفيالثانى

هـ،716-)665الدينصدر،الوكيلابن

بابنالمعروفمكيبنعمربنمحمدأم(.أ-267317

ولدشاعر.وأديبمتكلمأصوليشافعيفقيه.الوكيل

كانالعلماء.منوغيرهأبيهعلىوتفقهبمصر،بدمياط

النحوفيالمفصلكتابحفظالذكاء،فيأعجوبة

أيامسبعةفيالمتنبيديوانوحفظيوم،مائةفىللزمخشري

عشرينابنوهوأفتى.يوماخمسينفيالحريريومقامات

كثيرةبمدارسودرس.وحلبودمشقمصربينتنقل.سنة

والجوانية،والبرانية،والشامية،الأشرفيةالحديثدارمنها:

والناصرية.الشافعىوزاويةالحسينىوبالمشهد،والعذراوية

بالعلم.لهيشهدتيميةابنوكان،تيميةابنمعمناظراتله

منها:مؤلفاتله.للصالحينمحبامتواضعاكريماكان

هذادلوقد،الحقلعبدالأحكامشرحوالنظائربمالأشباه

ديوانوله.والأصولوالفقهالحديثفىتبحرهعلىالشرح

الدرر.طراز:سماهشعر

فيآخرشخصايمثلالذيالشخصالمفوصا!كيل

ويسمى.الأخرىالأمورأو،التجاريةأو،القانونيةالأمور

الوكيلتصرفوإذا.الموكلالوكيليوظفالذيالشخص

الموكلفإن،موكلهقبلمنلهالخولةالسلطةحدودضمن

بنفسه.بهقاموكأنهالتصرفبهذاملزمايكون

ضمنية.أومحددةالوكيلسلطةتكونأنيمكن

أماتماما.الموكليطلبهبماالقيامالمحددةالسلطةوتتضمن

منجزءايعدماكلفعلتعنيفإنها،الضمنيةالسلطة

الموكل.عننيابة،الوكيلواجبات

بسلطةمخولوكأنهيبدوبأنلوكيلهالموكلسمحإذا

يفعلهبماملزمايكونالموكلفإن،الحقيقيةالسلطةمنأكبر

فإن،تفويضبدونالوكيلتصرفحالةوفي.الوكيل

وافقأو،التصرفمناستفادإذاإلاملزما،يكونلاالموكل

،التصرفعلىالموكليوافقلموإذا.أخرىبطريقةعليه

الذيللشخصالأضرارد!عنمسؤولآيكونالوكيلفإن

إليه.أساء

فيالقضائيالسلكفىمسؤولموظفالئيالةوكيل

النيابةوكيليتولى.القضائيةالنيابةبنظامتعملالتىالبلاد

والمحاميالعامالنائبعننيابةالقضائيةالدعوىتحريك

.النظامهذافيالقضائيةالهيئةمناصبأرقىوهما.العام

يشغلالتيالخدمةهذهعلىبالإشرافالعامالنائبويقوم

وكلاءباسميعرفونقانونيونالمحليالمستوىعلىوظائفها

وتتقدم،الجرائمفيبالتحقيقاتالشرطةوتقوم.النيابة

يجبكانإذامايقررالذي،المحلىالنيابةوكيلإلىبتقارير

محكمةأوالجزئيةالمحكمةفيالقضائيةالدعوىإقامة

مشابه.إداريتقسيمأيأو،المقاطعة

ويرفعونالختلفةالجرائمفيبالتحقيقالنيابةوكلاءيقوم

السلكفيالأعلىالسلطةإلىالحالاتبعضفيالتقارير

القضائي.

عنالجنينالأمبهاتفصلفسيودوجيةعمديةالولادة

داخلالجنينالحبلىالمرأةتحملالدنيا.إلىليخرججسمها

وبعد.الرحميسمىأجوفعضليعضوفيجسمها

قناةأوالمهبلعبرالرحممنالجنينيخرجأشهر،تسعةنحو

بينتتفاوتالألمشدةأنغير،مؤلمةوالولادة.الوضع

النساء.

منسلسلةمنوتتكون.انحاصتسمىالولادةعملية

الانقباضفيالرحمعضلاتتبدأحيث،الحركات

،الخاضعمليةوباستمرار.إيقاعينمطفيوالانبساط

وتؤديسرعةوأكثرقوةأشدالعضلاتتقلصاتتصبح

الرحبمعنقفتحةقطريصبحوعندما.الرحمعنقفتحإلى

!!الدفعالمرأةتبدأتقريبا،سنتيمتراتعشرةبطول

الفعلهذافيدفع،مإلتقلصاتتوافقفيبطهابعضلات

.الأمجسممنخارجابالمهبلليمرالرحمعنقعبرالجنين

الماءعلىيحتويغشاءوهو،السلويالكيسوينبعج

خارجاالماءفيسيلالخاض،أثناءأوقبل،بالجنينويحيط

المهبل.عبر

بعضفيلكنأولا.بالرأسالمواليدمعظميخرج

هذهمثلوتسمىأولا.الأردافأوالأقدامتخرج،الحالات

خروجإثرالسريالحبليقطعالمقعد.ويردةع!ليةالحالة

الطفلويبدأبمشبكطرفهويسدالأمبطنمنالجنين

الجنينويربطالشكلأنبوبيالسريوالحبل.بالتنفس

الغذاءوينتقل.الرحمبجدارالمتصلالجسموهي،بالمشيمة

السريالحبلعبرالجنينإلىالأمجسممنوالأكسجين

الحمل.فترةأثناء

حتى،الولادةبعدالتقلصفيالرحمعضلاتتستمر

المهبل.عبرالخارجإلىوتطرد،الرحمعنالمشيمةتنفصل

.الخلاصخروجهابعدالمشيمةوتسمى

وهىالنساء.بينكثيراالخاضفترةطوليختلف

8و7وبين،الأولىالولادةعندساعة41و13بينتتراوح

التالية.الولاداتفىساعات

العمليةتسمىجراحيةلعمليةالمرأةتحتا!وربما

ا!نالجراحئخرجحيثوليدها،لتضعالقيصصدة
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وتجرى.والرحمالبطهنفيجداريقطعبعد،والمشيمة

إمكانيةعدمأهمهامتعددةلأمحبابالقيصريةالعمليات

ضيقاالمرأةحوضيكونفقد.الوضعقناةعبرالجنينخروج

جدا.كبيراالجنينيكونوقدجدا،

،المستشفياتفيالنساءمعظمتضع.الولادةطرق

تجهيزاتجهيزهاتموالولادةللمخاضعرفتوجدحيث

خاصاعلاجاالولادةعمليةأثناءالمرأةتتلقىفقدخاصا.

الحالاتبعضفيالطبيبيستحدموقدآلامها.لتخفيف

يوسعوربما(.الصناعي)الطلقالخاضليحدثدواء

قصيسمىصغيرقطعبعمل،المهبلفتحةالطبيب

.العجان

أجنةهرقمابكثيرةحالاتفىأطيبايستخدم

حيثالخاض،أثناءالجنينقلبضرباتلتسجي!إلكترونيا

وفيخطر.فيالجنينكانإذاتنبيهإشارةالجهازهذايعطي

عمليةإجراءإشالضرورةتدعوربما،الظروفتلك

قيصرية.

أسستيسياتاخلال،المستشفياتمنكثيروضيعوقد

لتهيئةتثقيفيةبرامج،العشرينالقرنمنوالسبعينيات

للأب،البرامجهذهمنعددويقدم.الوضعلعمليةالنساء

الوليد.ورعايةوالوضعالحملحولتوجيهاتمعا،والأم

لاميزطريقةاوالطبيعيةالولادةمثل،برامجإلىبالإضافة

مختلفة،تمارينالسساءتعلمفهي.شائعةأصبحتالتي

الفعيقتخفيففيتساعد،للتنفسخاصةوأساليب

لاستخدامالحاجةبذأسكفتقلالخاض،يصماحبالذي

إلىالعقاقيرهذهمثلتنتقلإذ،للألمالخففةالعقاقير

نأكماالنساء.تتجنبهالذلك،المشيمةعبرالجنين

علىللمحافظةالعقاقيراستخدامعدميفضلنبعضهن

بفاعليةيعملنكيوذلكالخاض،فترةطوالانتباههن

الدفع.فترةخلال

ابتكرتأحشريناالقرنمن،السبعينياتمنتصفوفي

الأمريكية.المتحدةالولاياتفيللولادةليبويرطريقة

بقدربالجنينرفيقاالوضعيأتيأنعلىالطريقةهذهوتركز

نأإلىليبويرطريقةتدعو،المثال!مبيلفعلى.المستطاع

الغرفةمنبدلاالإضاءةوخافتةهادئةالولادةغرفةتكولى

الساطعة.وإضاءتهابجلبتهاالمعتادة

منبدلآولادةعرفالمستشفياتبعضطورتوقد

الوضعغرفمعظموتشبه.المعتادةوالوضعالخاضغرف

حيث،المنازلفيالنومغرفالجديدالنوعهذامن

معوخصوصيةاممترخاءأكترالولادةلتجعلصممت

تحسبااليدمتناولفيالمستشفىبخدماتالاحتفاظ

.مضاعفاتلحدوث

.المبكرةالولادةالتكاثربم،الحملتسممأيضا:انظر

هـ،هـ-.0448)0المسدكفيبنتولادة

وصاحبةأديبة،أندلسيةأميرةأم(.9001870

محمد،باللهالمستكفيالخليفةبنتوهى.أدبيمجلس

الخلافةتولىالذيالناصريعبداللهبنعبدالرحمنابن

عصرفيضعيفا،خليفةكانهـوقد414عامقرطبةفي

ومحن.قلاقل

ماومعظما،الأدبلذويواتصالهابثقافتهااشتهرت

كانالذيالأدبيبمجلسهايتصلعنهاالمؤرخونيذكره

بقرطبة.القومووجهاءالادبأهلمنأحصتيرونايحضره

بقرطبةمجلسها"وكان:الذخيرةفىبسامابنعنهاويقول

والنثر،النظملجيادملعباوفناؤهاالمصر،أه!!لأحرارمنتدى

الشعراءأفرادويتهالكغرتها،ضوءإلىالأدبأهليعشو

بسامابنوصفهاوقدعشرتها".حلاوةعلىوالكتاب

إلىأوجدتأنهاذكروأممنه.أثوابوطهارةأنساببكرم

مبالاتهاقلةأنيرىكأنهمبالاتها،بقلةاسمبيلفيهاأغولا

لمإليهاأشياءإضافةإلىاشواةدفعتعنها،أضاسايقوأ،بما

كانتأنهافيشكهبسامابنويبديتفعلها.وأآتقلها

منإليهاالرواةنسبهفيماشكهيبديكماالشعر،تقرض!

فيقالتهمابيتينثوبهاعاتقيعلىتكتبكانتأنها

.المجون

في،زيدونابنالأندلسيبالشاعرولادةمميرةارتبطت

الأدبفيوالهجروالمعاناةالحبقصصأشهرمنقصة

.ولادةيممأساتهزيدونابنأشعارحكتوقد.العربي

مطلعها:التىنونيتهفيهاقصائدهأشهرومن

تدانيناعنبديلاالتنائىأفحى

تجافينالقياناطيبعنوناب

قلبعلىزيدونابنعبدوسابنالوزيرنافص!وقد

تاريخفيعرفتساخرةبرسالةريدونابنفهجاه،ولادة

.زيدونابنانظر:.الهزليةالرسالةباسمالأدليةالرسائل

لسانعلىمكتوبةوالرمعالة.مريرةسخريةمنهفيهاسخر

ابنكتبوقد.بهوتتهكمعبدوسابنفيهاتصدولادة

فيشعرهيصورهمايملاتتناسبأشياءأسةالرسافيزيدون

الرسالةفيشخصهاوبدا.النبيلةالعواطفمنولادة

التيبالمهابةوالمتسمةالعذبةالمثاليةالسمةتلكلايحمل

بهايحيطغانيةوكأنهالدتوقدفيها،شععرهبهايوحى

ميزاتهم.حعسببينهموتفاضل،العشاق

المقذعالهجاءفىشعرأبياتولادةإلىنسبتوقد

وإن.المجونفيأبياتأجهاإنسبتمثلما،زيدونلابن

حدإلىمحتملايبدوفإنهلها،الأبياتهذهنسبةصحت

فيلهازيدونابنإقحامأنمنالباحثينبعضرأهمابعيد

هوكانربمالنفسهالاترضاهابصورة،الهزليةالرسالة

له.هجائهاوراءالسبب
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العمرمنالثمانينبلغتحتىولادةعاشتوقد

قرطبة.فىوتوفيت

حينزيدونابنمعاتبةفي-الشعرمنإليهاوينسب

قولها:-جاريتهاغنتهبصوتإعجاباأبدى

مابينناالهوىفيتنصفكنتلو

تتخيرولمجاريتيتهولم

بجمالهمثمراغصناوتركت

يثمرلمالذيللغصنوجنحت

السماءبدربأننىعلمتولقد

بالمشتريلشقوتىولدقلكن

الشعر.،الأدب،العربي؟زيدونابن:أيضاانظر

واحد.بطننىمودودمنأكثرموددالتوائمولادة

أمثلةكلهاوالخماسيةوالرباعيةالثلاثيةوالثنائيةوالتوائم

المرةفيمولودمنأكثرالحيواناتأغلبتلدالمواليد.لتعدد

كلفيواحدامولودا-عادة-فينجبونالبشرأما.الواحدة

الادميين.عندالمواليدتعددتناقشالمقالةهذه.مرة

ولادةحالاتأغلبوتشمل.التوائمولادةأنواع

مرةالتوائمولادةوتحدث.الثنائيةالتوائمالبشرعندالتوائم

الثلاثيةالتوائمظهورويتكرر.ولادةحالة98كلبينمن

منمرةالرباعيةوالتوائم،حالة)0097كلبينمنمرة

.ولادةحالة507).00كلبين

يتشابه.ألادميينبينشيوعاالتوائمولادةصورأكثرالثنايةالتوائم

غيرالتوأمانأما)أعلى(.كبيرحدإلىعادةالمتطابقانالتوأمان

)أسفل(.قليلابعضابعضهمايشبهفقدالمتطهابقين

منالمتطابقينغيروالتوأمانالمتطابقانالتوأمانويعد

منيكونانالمتطابقانفالتوأمانشيوعا.التوائمحالاتأكثر

منبينهماوالتفريقالوراثيالتركيبأنغيرواحدجنس

المتطابقينغيرالتوأمانأماصعبا.يكونالجسمانيةالناحية

لكنجنس،منمنهماكلأوواحدجنسمنيكونانفقد

مختلف.وراثيتركيبمنهمالكل

المتطابقةالتوائمظهورمعدلأنالباحثونوجد

حدإلىثابتودلادة(حالةألفكلبينمن4)حوالي

إلىمتغيرالمتطابقةغيرالتوائمولادةمعدلولكنكبير.

بينالمتطابقةالتوائمتظهر،المثالسبيلفعلىبعيد.حد

يحدثمايفوقبمعدلالسود،الأفارقةخصوصاالسود،

ظهوراأقلالمتطابقةوالتوائم.أوروبىأصلمنأناسلدى

هذالمثلسبباالعلماءيعلمولا.الاسيويةالأجناسبين

التنوعإلىهذاألممبابالنظرياتبعضوترجع.التباين

واختلافالختلفةالأجناسبينالكائنالهورموني

الاجتماعية.الطقات

ينتجالتىالحملحالةفي.التوائمولادةتحدثكيف

معتتحدبيضةالأممبيضيأحديطلقواحدمولودعنها

اللاقحةتسمىالتيالخصبةالبيضةوتنمو.الأبمننطفة

التوائمولادةحالةوفيجنينا.تصبححتى)الزيجوت(

الذيالحملحالةففىما.حدإلىالنموعمليةتختلف

،المثالسبيلعلى(متطابقين)غيرشقيقانتوأمانعنهينتج

وتخصبتقريبا،نفسهالوقتفيبيضتينالأممبيضاينتج

منهمالكللاقحتانعنهماوينتج،مستقلةبنطفةبيضةكل

المتطابقةغيرالتوائمفإنوبالتالى.مختلفةوراثيةخصائص

غيرالإخوةبينالتشابهمنأكثربينهافيماتتشابهلاقد

التوائمأيضاتسمىالتىالمتطابقةالتوائموتنتج.التوائم

اللاقحةخليةتنقسم.واحدةلاقحةعناللاقحةأحادية

ويكونانالجزءانينموثم،جزءينإلىالأمحملبدايةفي

العلماءويعتقد.نفسهالوراثيالتكوينلهمامنفصلينفردين

التوائمباسمأيضاتعرفالتي-السياميةالتوائمأن

بصورةالانقسامفيفشلتلاقحةعنتنتج-المتلاصقة

السيامي.التوامانظر:.كلية

أكثرأومواليدثلاثةتضمالتيالتوأمولادةتحدث

،المثالسبيلفعلى.التوائمتكوينلعمليةمماثلةبطريقة

بيضاتخمسأوأربعأوثلاثالأممبيضاينتج

توائمخمسةأوأربعةأوثلاثةفيولد،جميعهاوتخصب

جزءينمنأكثرإلىاللاقحةانقسامويؤدي.متطابقةغير

وإذا.متطابقةتوائمخمسةأوأربعةأوثلاثةولادةإلى

ستلد،جزءينإلىإحداهماوانقسمتبيضتانخصبت

وتوأممتطابقانتوأمانبينهممنيكونأطفالثلاثةالأم

متطابق.غير
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الخصوبةأدويةاستخداميصاحب.الخصوبةأدوية

أدويةوتساعد.التوائملولادةالطبيعىمنأعلىمعدل

علىالعقممنيعانيناللائيالنساءبعضالخصوبة

كلواحدةبيضةيفرزالمرأةمبيضالأدويةوتجعل.الحمل

الخصوبةأدويةتتسبب،الحالاتبعضوفيتقريجا.شهر

واحدوقتفىبيضاتعدةيطلقالمرأةمبيضجعلفي

الممتخدامويؤدي.التوائمولادةاحتمالمنيزيدمما

الخصوبةأدويةأكثرأحدوهو-الكلوميفينسترات

حالة21كلبينمنمرةتوأمينولادةإلى-المشخداما

تقريبا.ولادة

(.الو!دة)طر"تالولادةانو:.الطبيعيةالولادة

تددعندمايحدثالولادةمننوعالميكر؟6الولاد

الحملفترةوتتراوح.الحملفترةاكتمالقبلمولوداامرأة

دورةآخرالمرأةتبدأأنبعدأسبوعا24إلى37من

جمديدة،حالاتوفىحاملا.تصبحأنقبللهاحيض

الأطباءيعدلذلك.بدقةالحملفترةطولتحديديصعب

عندجم005.2عنيقلوزنهكانإذاخديجاالطفل

.الود!دة

منأكثريزنونالذينالخدجالأطفالمعظموينمو

بعديولدونالذينالاطفالكبقيةالولادةعندجمالأ005

عنوزنهميقلالذينالخدجالأطفالأما.الطبيعيالحمل

قيدعلىبقائهمفرصفتكون،الولادةعندجم000.1

جدا.ضعيفةالحياة

عند-الرئتينولامميما-الأعضاءبعضتكونولا

للطفليتيحبشكلنمتقدالخدجالأطفالمنالعديد

التنفسيةالفائقةمتلازمةوتحتل.طبيةمساعدةدونالحياة

تصيبالتيخطورةالرئةاضطراباتأكثربينالأولىالمرتبة

الحالةبهذهالمصابينالأطفاللبعضويعلق.الأطفالأولئك

عدم،الأخرىالمألوفةالمشكلاتبينومن.تنفسجهاز

قدرةوعدم،الحجمالطبيعيالطعامهضمعلىالقدرة

.كافنحوعلىالحرارةدرجةفيالتحكمعلىالجسم

وإذا،الحليبمنضئيلةمقاديرالخديجالطفليعطىوقد

معظمويوضعالوريد.فيمغذيةبمواديحقن،الحاجةدعت

حرارةدرجةثباتلضمانحاضنةفيالخدجالأطفال

الجسم.

النسوةبينالمبكرةالولاداتحدوثتكرارويقل

ويمكن.كافيةطبيةعنايةعلىيحصلناللائىالصحيحات

جدا،متزنغذاءباتباعطبيعيةولادةتضمنأنللمرأة

ماعدا،العقاقيروجميعالكحولوتناولالتدخينوبتجنب

هذهيتبعناللاتىوالنساء.الطبيببهايوصيالتىتلك

%3أو2سوىمبكرةولادةبينهنمنتلدلا،الإجراءات

اللاقيالنساءعندالمبكرةالولاداتنسبةوترتفع.فقط

الناميةالبلدانوفىالدخلالمنخفضةالفئاتإلىينتمين

المرتفعةالفئاتإلىينتميناللاتىالنساءمنبكثيرأكثر

الصناعية.البلدانوفيالدخل

ولاداتيلدناللاتيالنساءثلثىنحولدىويكون

وتشمل.الولاداتهذهمعتترافقطبيةحالاتمبكرة

إدمانأو،الرحمفيعيبأوخللوجودالحالاتهذه

منبأكثرالحملأو،الضغطفىارتفاعأو،الخدراتعلى

حواليالثانيةللمرةالمبكرةالولادةنسبةفرصوتبين.طفل

قدكنأوخديجامولوداولدناللاتىالنساءفى0%2

أسقطن.

الذيالاسمالكونفدراليةالأمريكيةالولايات

المتحدةالولاياتمنجنوبيةولاياتستاتخذته

)ألاباما(مونتجمريفىحكومتهانظمتعندماالأمريكية

منالولاياتهذهانسحبتوقد.ام861عامفبرايرفي

عاميفيتشكلتالقىالأمريكيةالمتحدةالولاياتحكومة

أبراهامانتخابيؤديأنخشيتلأنهام861وأام086

نأفىحقهمتقييدإلى-جمهوريرئيسوهو-لنكولن

أولوكانت.الرقبممسألةتحعلقفيمايختارونمايفعلوا

02فيالجنوبيةكاروليناهيألاتحادمنتنسحبولاية

ولاياتتبعتها،أم861ينايروفي.أم086عامديسمبر

كماولويزيانا.وجورجياوألاباماوفلوريداالمسيسيبى

نهايةوفى.أم861عاممارسفيتكساسأنسحبت

وكاروليناوأركنساسفرجينياانسحبت،العامذلك

الولاياتعددليصبحتنيسيإليهاانضمتثم.الشمالية

ولاية.11الكونفدرالية

أمرايكنلماللاتحادمنولايةأيانسحابأنوالواقع

الولاياتمنمكانكلففى.الجنوبباختراعهقامجديدا

الولاياتحقوقبمبدأيؤمنونالذينأولئككان،المتحدة

فيالحقولايةلكليكونأنمسألةبعيدأمدمنذيثيرون

يرونكانواكما.ذلكتختارعندماالاتحادمنالانسحاب

لذلك،وأنها،الاتحاد،كونتالتيهيالمنفردةالولاياتأن

تحله.أنأيضاتستطع

فىالكونفدرالىللاتحادحكومةتنظيمبدأ.الحكومة

الولاياتمنوفوداجتمعتحينما،ام861عامفبراير4

فيالوقتذلكفيانسحبتقدكانتالتىالعست

جيفرسونوانتخب.مؤقتةحكومةوشكلتمونتجمري

كما،الكونفدراليللاتحادرئيساالمسيسيبيمنديفز

وذلك،للرئيسنائباجورجيامنستيفنزألكسندراختير

جرى،الدائمالدستورتبنىوبعدواحد.عاملمدة
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لتكونمونتجمريواختيرت.أعوامستةلمدةانتخابهم

مؤتمرأجرىفرجينياانسحبتأنوبعد.المؤقتةالعاصمة

ريتشموندإلىعاصمتهلنقلتصويئاالكونفدراليالاتحاد

92فيالنقلوتمأم،861عاممايومن21فيوذلك

نفسه.العاممنمايومن

عاممارسفيالكونفدراليالاتحاددستورووضع

الأمريكيةالمتحدةالولاياتدستورنمطعلىام186

حكمفترة-ا:مهمةاختلافاتستةعلىاحتوىولكنه

يمستيمولا،سنواتستمدتهاالرئيسونائبالرئيس

مجلسأعضاء2-متتاليتينفترتينيخدمأنالرئيس

المناقشةحقولهمالكونجرسفيمقاعدلهمالوزراء
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.الأعماللرجالمهممركزوهيالأمريكيةالمدنأكبر:نيويوركمدينة

وهىوكسدا.المتحدةالولاياتبينالحدودعلىتقعنياجارا:شلالات

مياههوتسقط.العظمىالبحيراتمنيمبعالدينياحارانوعلىتقع

الكيلومتر.يفوقوعرضهامتراخمسيرعلىارتفاعهايزيدحافةعبر

فران!يسكوسان

الجنوبيةالمنطقة

.المتحدةالولاياتعاصمة:والثنطنمدينة

الشرقي.للجنوبوالماليالتقافىالمركزأتلانتا:

تمتازالشتاء.فصلخلالخاصةللسياحةمهممركزفلوريدا:ولاية

الأطلسى.والمحيطالمكسيكخليجعلىالواقعةشواطئهابحمال

مناحها.كوبيونالسكانمنكبيرةنسبة.تجاريمنتحكومركز:ميامي

.مداريشبه

الغربيالوسطإقليم

بحيرةشاطئعلىتقعالحجمحيثمنالثالثةالمدينةشيكاغو:

بمايةأطولبهاتوجدإذ.الضخمةبعماراتهامشهورة.ميتشيجان

فيوتوجدلنكولى.حديقةبهاتوحدكماسيرر.برجوهي

وبهابروكفيلدحديقةهيللحيواناتضخمةحديقةشيكاغو

.والعلومالفنونومتحف!للفنونمتحف

.السياراتصناعةمدينةبأنهامشههورة:دترويت

والصلبالحديدمصالعمنكتيربها،رئيسيةصناعيةمدينةكليفلاند:

.السياراتغياروقطع

الروكيجبالإقليم

فوقارتفاعهايبلغ.العظمىللسهولالعربيةالحافةع!تقعدنفر:

.أمر906حوالىالبحرسطحمستوى

متنزهأقدىموهوويوميئ.ولايةفىمعظمهيقع:الوطنييلوستونمتنزه

والينابيعالساضالماءنوافيربهتكثر.المتحدةالولاياتفيوطني

البرية.والحياةالحارة

الغربيالجنوبإقليم

الشتاء،فيمعتدلمناخذات.مزدهرةصحراويةمديسة:فينيكس

الصيص.فيالحرارةوشديد

وقدكولورادو.نهرواديوهوأريروناولايةيم!ي:كانيونجراند

ويبلغ،كم03إلىعرضهيصلكبير،حالقلانهالا-ا،بهذاعرف

كم.أ6،لحوالماطقلعضليعمقه

القمارمديسةبكونهامشهورةوهينيفادا.ولايةفىتقع:فيجاسلاس

.زينوهاتوالكا

.تكساسلولايةالماليالمركر:دالاس

مركزبهاويوجد.والبتروكيميائياتالنفطصماعةمركز:هيوستن

.للفضاءحونسونبينزليندون

الهادئالمحيطساحلإقليم

المياهذاتوايتشطنبحيرةبينالأرضمنضيقشريطعلىتقع:سياتل

المالحة.العميقةالمياهديبوجتوبوغازالعدبة

الهادئالمحيطبينتفصلجزيرةشبهعلىتقعفرانسيسكو:سان

فرانسيسكو.سادوخليج

الجموديات.كونتهعميقواد)كاليفورليا(:الوطنييوسيميتيمتنزه

الجرانيتية.والقبابالمائةوالمساقط،العاليةبالجروفيمتار

صناعةعاصمةوهي.الأمري!جةالمدنأكبرثانية:أنجلوسلوس

الأمريكية.السينما

الشهورأكثرمعدليبلغإذحرارتها.درجةباعتدالتمتازدييجو:سان

.م41الشهوروأبردم22حرارة

منوغيرهمالإسكيموبهايعيش.السكانقليلةمنطقة:ألاسكا

متوسطةمدينةأنكورلبرهيبهاتوجد.الأصليينالمنطقةسكان

دفسه.الوقت!يوميناءالحجم

وبوليفيةآمميويةأصولم!سكالهامعظمينحدر.مداريةجزر:هاواي

كيلاو.بركاربهاالبراكينأشهر.البركانيةالخاريطبهاتكثر
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الجغرافيةالطبيعةفىتتشابهالتيالولاياتجميعإقليم

هى:الأقاليموهذه.والتاريخوالتقاليدوالاقتصادوالمناخ

الولايات3-الاطلسيوسطولايات2-إنجلاند-نيوأ

جبالولاياتء-الغريالوسطود!يات4-الجنوبية

ساحلوللايات7-الغربيالجنوبول!يات6-الروكي

.الهادئالمحيط

الشماليالركنفىصغيرإقليمإنجلاند.نيوإقليم

جميلةقرىبوجوديمتاز.المتحدةالولاياتمنالشرقي

فصلفىمناظرهوبجمالفيهالصيدموانئوبكثرة

البلاد.فىالأولالصناعيالمركزالإقليمهذاكان.الخريف

الجنوبية.أجزائهكلفىمنتشرةالصناعيةالمدنتزالوما

تنامبولا،صخريةأووعرةالمنطقةفيالسطحومظاهر

مشهورالإقليمهذافإنذلكومعكثيرا.الزرأعيالإنتاج

اسسياحامنكثيريزرر.والدواجنومشتقاتهاالألبانبإنتاج

،الاستيطانمنالأولىللأيامتعودالتيبآثارهللتمتعالإقليم

وأكبرهاالإقليمهذامدنأهم.الجميلةالطبيعيةوبمناظره

بوسطن.

منالإقليمهذايمتد.الأطلسيوسطولاياتإقليم

نيوإقليمإلىالغربيالجنوبفيالأطلسىالمحيطسواحل

لموانئهالساحليةالمياهعمقساعدوقد.الشمالفىإنجلاند

ميناءموانئهأشهر.العالميةللتجارةرئيسيامركزاجعلهعلى

أهم.الأمريكيةالمدنأكبرتعدالتينيويوركمدينة

نيويورك:الأهميةحعسبمرتبةالإقليمفيالصناعيةالمدن

الفحماستخراجويعد.ونيوآركوبفلووبتسبرجوفيلادلفيا

الغربىالجزءفىالاقتصاديةالنشاطاتأهممنالحجري

الأرأضىالإقليممنكثيرةأجزاءفيوتنتشر.الإقليممن

السياحيالجذبعواملأهممن.والمزارعالخصبة

الرملية،والشواطئ،الغاباتتكسوهاالتيالجبال:للإقليم

والمدن،الأثريةوالمواقعالجميلةوالانهاروالبحيرات

المتحدةالولاياتأقاليمأكثرالإقليمهذاويعد.الكبيرة

سكانا.

حتىالإقليمهذاظل.الجنوبيةالولاياتإقليم

دفءساعدزراعيا.إقليماالعشرينالقرنمنتصف

الدافئةالمناطقمحاصيلمنعددنموعلىمناخه

الإقليمهذاشهد.والتبغوالقطنالسكركقصب

صناعيةنهضةالعشرينالقرنمنالثانيالنصفخلال

عناصرأهمومنتوازنا.أكثراقتصادهجعلمما،ضخمة

وخاصةمناخهدفءالإقليمإلىالسياحيالجذب

ويأتيبالتيمور.مدينةمدنهوأهمالشتاء.فصلخلال

جاكمسونفيلمدنمنكلالثانيةالمرتبةفيبعدها

ونيوأورليانزوناشفيلالعاصمةوواشنطنوممفيص!

.وتشارلوت

إنجليزيةأصولمنالسكانمنكبيرجزءوينحدر

القرونخلالالإقليمإلىجلبوقد.وأسكتلنديةوأيرلندية

رقيقاللعملالسودالإفرلقيينمنكبيرعددالماضيةالثلاثة

الانيشكلونالسودالأمريكيينفإنوبالتالي.المزارعفى

الإقليم.سكانمنأقليةأكبر

منالإقليمهذايتكون.الغربيالوسطولاياتإقليم

الولاياتوسطمعظمتغطيمنبسطةواسعةأراض

الزراعية:منتجاتهوأهم،تربتهبخصوبةيمتاز،المتحدة

ويوجد،الألبانومنتجاتوالماشيةوالقمحالشاميةالذرة

وأهم.الكبرىالصناعيةالمدنمنعددالإقليمهذافي

وكولمبوسوإنديانابولسودترويتشيكاغو:مدنه

وميلووكي.

وعدد،العظمىوالبحيراتالمسيسيبىنهرمنكليوفر

وسائلمنممتازةشبكةللإقليمالحديديةالسككمنكبير

.المواصلات

ألمانيةأصولمنالريفيةالمناطقسكانمعظمينحدر

أوروبا.وشرقيجنوبىومنوسويديةونرويجيةوبريطانية

منكبيرعددذلكإلىبالإضافةفيوجد،المدنفيأما

السود.الأمريكيين

الغربإلىالإقليميم!ذا.الروكيجبالولاياتإقليم

سلاسلمناسمهيستمدوهو.الغربيالوسطإقليممن

يشمل.الجنوبإلىالشمالمنتخترقهاشتيالروكىجبال

ومناطقوصحاريهضاباالروكيجبالإلىإضافةالإقليم

منواسعةمساحاتأنمنالرغماوعلى.كثيرةسهلية

معدلاتأنإلا،السكانقليلةبراريعنعبارةهيالإقليم

المدنبينالنمومعدلاتأسرعمنيعدمدلهبعضنمو

الأمريكية.

الأوائلالمهاجرينأغرتالتيالعواملأهممن

الذهبخاصة،المعدنيةبالثروةغناهالإقليمفىبالامشيطان

اقتصاديانشاطاالتعدينبقاءمنالرغموعلى.والفضة

الحالىالوقتفيتشكلالصناعةأنإلاالإقليمفيمهما

محاصيلالإقليمفىتزرع.الدخلمصادرمنمصدرأهم

الماشية.تربىكما.متنوعة

ويوجد،أوروبيةأصولمنالإقليمسكانمعظمينحدر

الحمر،والهنودالسودالأمريكيينمنكثيرلهمبالإضافة

المورمونيونويشكل.مكسيكيةأصولمنينحدرونالذين

الماضي،القرنفىلهمخاصةديانةأجدادهمأوجدالذين

مهمة.ثقافيةجماعة

أراضىالإقليمهذايمثل.الغربيالجنوبولاياتإقليم

الواسعةالتجاريةالأبقارتربيةمزارعفيهاتختشرواسعة

هيالإقليمفيالدخلمصادرأهمأنإلاالقطنومزارع

احتياطيالإقليمفييوجدحيث،الطبيعيوالغازالنفط
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ويقع،الوطسييلومشونمتنزهيشملالروكيجبالولاياتإقليم

ويومينجع.ولايةفيمعظمه

العديدبناءأدىفقد.المعادنمنغيرهماومنمنهماكبير

نهضةإلىالبتروكيميائياتومصانعالنفطمصافيمن

ضخمة.صناعية

،للمدنسريعنموإلىالضخمةالتصنيععملياتأدت

وسان،وفينيكس،ودالاسهيوستنالمدنتلكأهمومن

منكثيرأيضا،،الإقليمفيتوجدوغيرها.وأوستنأنطونيو

الشهيرالخانقويعد.السنلكبارالخصصةالحضريةالمراكز

للإقليم.السياحىالجذبعواملأهممن

علىالإقليمهذايقع.الهادئالمحيطساحلولاياتإقليم

جبالهووعورةغاباتهبكثافةويشتهرالهادئالمحيطشواطئ

مجموعمنكبيراجزءاالإقليمهذاينتج.شواطئهوجمال

وهو.وخضراواتفواكهمنالمتحدةالولاياتتنتجهما

غنيةشواطئهأنكما،والمعادنبالأخشابأيضاغنى

لوس:الحجمحسبمرتبةالإقليممدنوأهم.بالاسماك

فرانسيسكو،وسان،جونوساندييجو،وسان،أنجلوس

وسياتل.

أوروبية.أصولمنالإقليمهذاسكانمعظمينحدر

مكسيكيأصلمنلممودأمريكيونإليهمبالإضافةويوجد

فيالاسيويةالعرقيةالسلالاتنسبةوتزيدحمر.وهنود

اخر.إقليمأيفيعنهاالإقليمهذا

الجزرمنعددالمتحدةالولاياتيتبع.البعيدةالمناطق

الجزرهذهبعضتحمتع.الهادئوالمحيطالكاريبيالبحرفي

الذاتي.الاستقلالمنكبيرةبدرجةوبورتوريكو،غواممثل

السكان

عامالمتحدةالولاياتسكانعددبلغ.السكانعدد

البيضيشكل.نسمة/00015/0264نحوأم699

السكاننسبةوتبلغ.%أ2السودويشكل،منهم%08

وتضم.%أالحمروالهنود%3آسيويةأصولمنالمنحدرين

مختلفة.أصولمنأمريكيينالباقية%4نسبة

مثل،أسبانيةأصولمنالشعبمنكبيرةنسبةتنحدر

وسكانمكسيكيةأصولمنالمنحدرينالأمريكيين

هؤلاءنسبةتبلغإذكوبا،منوالمهاجرينبورتوريكو

الأمريكي.الشعبمن8%نحوجميعهم

ويعد%.551.الأمريكيالمجتمع!فىالإناثنسبةتبلغ

المعدلاتأعلىمنالامريكيللمواطنالمتوقعالعمرمتوسط

الذيننسبةارتفعتوقد،سنة9.74يصلإذبمالعالمفي

إلى8%منام49ءعاممنذعاما65علىأعمارهمتزيد

.%أ2

المتحدةالولاياتفيولدواالذينالأمريكييننسبةتبلغ

الجالياتوأهم.الحاليينالسكانمجموعمن%49نحو

خارجولدواالذينمنأفرادهامنكبيرةنسبةتزالماالتي

والكنديونوالألمانالمكسيكيون:المتحدةالولايات

فيالسكانكثافةتبلغ.والكوبيونوالإنجليزوالإيطاليون

ويقعالمتحدةالولاياتإلىالمهاجريرمنرئيسيةمجموعةالآسيويون

فلاشينحليكوريةمنطقةدجوارالصورةفينراهالذيالشارع

.بيويورك
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أنهاإلا.مرلغمتركيلولكلنسمة28المتحدةالولايات

لاخر.مكانمنكبيرااختلافاتختلف

أكثرمنالمتحدةالولاياتسكانيعد.السكانأعل

أجدادهمينحدرإذبمأصولهمحيثمنتنوعاالعالمسكان

الذينالأصليونالسكانأما.العالمأقطارمختلفمن

فهمالمتحدةبالولاياتالانيعرففيمايعيشونكانوا

والهاواييون.والإسكيموالحمرالهنود

وقدأوروبا.إلىالبيضالأمريكيينامعظمأصولترجع

المتحدةأ!لاياتباالآنيعرفماإلىالأوروبيةالهجرةبدأت

منجماعةبوصوأ!،الميلاديعشراسمادسالقرنفى

القرنخلالالأوروبيةالهجرةازدادت.الأسبانالمهاجرين

المهاجرينمعظموكان.كبيرةزيادةالميلاديعشرالسابع

اجتذبتماسرعانول!ش،الإنجليز.من،البدايةفي،يتكونون

وشمالىغربيمنأخرىدولمنجددامهاجرينأمريكا

موجاتتبدأولموغيرها.وأيرلنداوألمانيافرنسامثلأوروبا

أمريكا،إلىبالتوجهأوروباوشرقيجنوبيدولمنالمهاجرين

هجراتقدمتحيثبمالميلاديعشرالتامبعالقرنفىإلا

وروسيا.وبولنداوإيطالياواليونانوالمجرالنمسامنمتتالية

منالأسبانيالأصلذويالأمريكيينمعظمينحدر

إلىاسحودالأمريكيينمعظمأصولوترجع،اللاتينيةأمريكا

خلالرقيقاأمريكاإلىأجدادهمجلبحيثإفريقيابم

الميلاديةعشروالتاسععشروالثامنعشرالسابعالقرون

.المزارعفىللعمل

الميلاديعشرالتاشعالقرنخلالامريكاواجتذبت

والهندالصينمنخاصة،الاسيويينالمهاجرينمنعددا

والفلبين.واليابانالصينيةوالهند

نأإلاأبدا.رسميةلغةالمتحدةللولاياتيكنأ3.اللغة

فيالمستخدمةالرئيسيةاللغةومازالتكانتالإنجليزية

البريطانية.الجزرمنالأوائلالمهاجرينلغةكانتفقدالبلد.

ذلك-بعدالبلادإلىوفدواالذينالمهاجرينفإنولهذا،

لتعلممضطرينكانوا-الأصليةلغتهمالإنجليزيةتكنولم

.المدارسفيتعلموهافقدأولاده!اأمامنها،القليل

حيثمنالإنجليزيةبعدالثانيةاللغةالأسبانيةوتعد

الغربيالجنوبىالجزءتستعمرأسبانياكانتفقدشيوعها،

،الميلاديعشرالسادسالقرنفىالمتحدةالولاياتمن

يتكلمونالإقليمذلكسكانمنكثيرافإن،ولذلك

السكانيةالكثافة

السكانيةوالمراكز

الساكنينالأشحاصعددالسكانيةال!ضافةوتعمى.كالةالمتحدةالولاياتألحاءفىالسكانيةالكتافةالحريطةتبين

0917!منتيبينالعربنحوالملادفيالس!!انيالمركزتحرككيصكذلكالخريطةتوضح.مربعكيلومتركلفي

.أم91و.

!+س!يا-!-لم-7-!-.ص--ء-----كالملأس،--!ش،لأ

لأ!عء/لا4طء----------+-و/،!سر-3-3--طصلملم!ث!ير

بورثلازرتذواى-،ءلأألأ"صحر2صس!سنر!ص

كا،ء!-ير*حمس-ءهـ7!سء

!،!--حمصكرلمص--صهـء؟---!!!3؟ص-بهصأ!و،!فىحمئئ

برلا،-ءج---بر-!بهبرلأيرؤ!،-عنملأ**!-لمجرء-ححس3-،!لا-!/!كا

!كيتجاصلا13-زركليدابوليسع"3/ير،)صلمصكاعبز!!صبر3?بر!بو

ح!و*ءع3-خلم?!أ!4(ءصؤكا-ص!ءرركاس!ء"؟!!!بر-:ت.ءكي33!حم!ر!كأ!كا

لم-لأ!(!؟لم--صأو!ها1لأ!لأ3لمص.!جكارز،بخكاع،سنيويو"مدينة

كاكاع-ر*،*كأ!ص!4لمجو؟ص،4كا-،كالمءكا!،فبلاد

\حصسا؟لم/لم-كا-)ءاوما،ءيرل!كلز"بر!دد،كا2وا!نؤفيكابر؟/غ!لا

سا!مادفرهوزسإكرامتوكا.دنفرفي،----.-أ-ء---ءس4لكثى-؟/ءء!لم،/ؤع-ا-

بث!أوكلالد3لم/-!كنساسر!يرينةأ/اسمن!هن!!ما!*صكا"!*ا

كالا!7ء،-لمأزر،!؟!ثتي!!"ىعىص!صركاءىكا!3فيرجمل!ساحل

!رسدو؟"+لا-كاع؟-ا-*لا--؟ءاء،كا-!-!،ءصعء!33سء!حميميرءس3س

انحلو"6لودى*%/-*-!--كسنهث!ص!عحمص-،رء"ب!صءإ"ش!وو؟اطبم!مراكر

الطويلالساحلهيليك!موولأا/ءأمدعلنه،2?ءبرعكاصيرصشمم!!-!تكالم-!كأ"،بر"تم،

؟إ!ا،،7*-كل!----!!!-عإللاأ،كزت"--ص!!دءبالووكاسهييرتئميركا"ص3كا%كأء!لأءلم
---ص--+-----ء-؟-لمعا،حهط!،----7-لوسورصكىألملهواءأويملاهرعل!!3ة،!،صلا!ء!ءعفي،ير!انهنثلأ!لمض

م

!لا---طءس-/ءضى!-ح!!عضء!-ص،صرركسولالييما؟حا

لأ

ع8لهقءوو)(لا!6/-ح!6-ءد-!،-؟!لألطونيوللا!ست!ساص!صلمهـم!ث!كاهمو!؟ع!ولورلياكرليواث!لمإا!!اك!3س!ا2كم/تجمحص

كا،ل!اهـ!لأ؟!؟!لأألا!لألأ!لا

----ص-7ك!*2سلأ-11،!!

إ-----------خ--!يحالا3*3-دانن،لم!ءاكثرم!002
وس؟ة3؟،لأ،!،الرئيسيةالحصرلةالمراكز001002

"س-؟%/يحمر-*لا*لالا3ساك!ملالمجد5سأكتر.02001يرر؟كا

*.2صح!ء؟نم"و!!لأ!ي!+3ا!أاساكدم!ببر-02015-4؟

س!-----لأءأ!!/لأأأ،لأ؟سماكدأمليولىم!أقل45أ!م!-ص.لأأ-
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!ى!اضصلمروبرك!لمرز!.!3?صع*ضتحصشلأبهيه!؟زوء!ط3لأ!!3! ء3-ءررءورتمصكابر"*؟ءى

،صكا3حمث!كار-"-!3صكا!سلأ،43لاد?لأ

المبافيترتفعشارعامتدادعلىببطءتسيرالسيارات(اليمين)إلىنرىفبينما.المتحدةالولاياتفيكبيراحتلافبينهماوالريفاللدينةحياة

إحدىفىأغنامهميعرضونوهمالمزارعإحدىأصحاباليسار()إلىالريفىالممظرفينرىأنطونيو،سانمديةوسطحانبيهعلىالضحمة

المواشي.مسابقات

لمشةالأربعينفيالمتحدةالولاياتإلىوفدوقد.الأسبانية

منوغيرهاوكوباالمكسيكمنجددمهاجرونالماضية

منكبيرأجزءاأنمنالرغموعلى.الوسطىأمريكادول

لامازالبعضهمأنإلا،الإنجليزيةاللغةتعلمقدهؤلاء

الأسبانية.إلايتكلم

المعيشةأنماط

إلى،إحصائيةلأغراض،المتحدةالولاياتتنقسم

المنطقة.مدنيةأوحضريةوأخرىريفيةمناطق

علىسكانهاعدديزيدالتيهيالمدنيةأوالحضرية

فييعيشونكانواالذينالأمريكييننسبةبلغت

من%59نحوام،097لتعدأدوفقا،ريفيةمناطق

فييعيشونالذيننسبةتكنولم.السكانمجموع

تغيرتقدالنسبةهذهأنإلافقط.%5علىتزيدالمدن

الذيننسبةوأصبحت،التاريخذلكمنذجذرياتغيرا

يعيشونالذينونسبة75%،إلىتصلالمدنفييعيشون

25%.الريففي

التغير.ذلكإحداثفيالعواملمنمجموعةأسهمت

النهضةوتركز،الزراعةميكنةالعواملتلكأهممنوكان

عدمإلىالزراعةميكنةأدتفقد.المدنفيالصناعية

كما.الريففيللبقاءالمزارعينمنكبيرةلأعدادالحاجة

الريفمنالمدنتلكإلىاجتذبتقدالصناعيةالنهضةأن

العاملة.الأيديمنكبيرةأعدادا

الولاياتأنحاءكلفىالمدنتنتشر.المدنحياة

العملاقةالمدنبينالحجمحيثمنتتراوحوهي.المتحدة

منالرغموعلى.الصغيرةوالمدنالضواحيبهاتحيطالتي

مساحةمن%2علىتزيدلاالمدنتشغلهاالتيالمساحةأن

ويبلغفيها.يعيشونالسكانأرباعثلاثةنحوأنإلاالبلاد.

بينما،نسمةالمليونورلغملايين7نيويوركمدينةسكان

ملايينثلاثةنحوأنجلوسولوسشيكاغومنكلسكان

ولممانوفيلادلفياهيوستنمنكلسكانويزيد.نسمة

نسمة.مليونعلىودالاسودترويتدييجو

تشكل.الضواحيمنشبكاتالأمريكيةبالمدنتحيط

الحفرية،بالتجمعاتتعرفوحداتوضواحيهاالمدنتلك

حضريا.تجمعا268نحوالمتحدةالولاياتفييوجدإذ

بيتشلونج-أنجلوسولوسنيوارك-نيويوركتجمعأكبرها

نيوارك-نيويوركتجمعفييسكنإذشيكاغو.ومدينة

أنجلوسلوستجمعفييسكنكما.نسمةمليون17حوالي

فيويسكن.نسمةمليون75.8منأكثربيتعقلونج-

نسمة.المليونونصفملايينسبعةنحوشيكاغوتجمع

الماضيفىالحضريةالتجمعاتسكانمعظمكان

منذكثيراتغيرقدالوضعأنإلانفسها.المدنفييعيشون
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بمعدلشزايدالضواحيسكانعددوأصبح،سنواتعدة

المدنمعكانزيادةفىشديدتباطؤظهربينمالصرئ!

تناقصقدالمدنتلكبعضسكانعددإنبلنفسها.

المدنسكانعددعنالضواحىسكانعددزادوقدفعلا.

.أم089عاممرةالأول

الشرقفيتقعالكبرىالأمريكيةاالمدنمعظمكانت

بدايةمنذشهدتأخرىمناطة!أنإلا.الغربىوالوسط

مدنمنعددنمافقد؟هائلاحضريانمواالعشرينأغرنا

مدينةذلكعلىالأمثلةومنهائلا.نمواكاليفورنياولاية

والجنوبالجنوبمددفيالحالوكذلك.أنجلوسلوس

و!ينيكسوهيوس!تودنفرودالاسأتلانتامثلالغربي

فيأنشئتالتيالجديدةالصناعاتاجتذبتكماوغيرها.

اسم!!ان.منكبيراعدداالغربيوالجنوبوالغربالجنوب

الفترةفىكبيرانموانمتاكتيالمدنمعظمأنلوحظوقد

إليهاجذبمماسمائها،وصفاءمناخهابدفءتمتازالأخيرة

.السكانمنمزيدا

أصولمنالمتحدةالولاياتفيالمدنسكانينحدر

ببعضخاصةأحياءالمدنمعظمفييوجد.متعددة

اقتصادياالمدنللكسكانينقسماكما.العرقيةالجماعات

كبرىوطبقةغنيةوأخرىفقيرةطبقة:طبقاتثلاثإلى

ميسورةعيشةالغنيةالطقةأبناءولعيش.الحالمتوسطة

.منفردةمنازلأوفاخرةشققفيالغالبفيويقيمون

نوعيتهاتقلبيوتأوشقهتفيالوسمطىالطبقةأبناءويعيش

الطبقةأحياءوتعانيالأغنياء.فيهايعيع!التيتلكعن

الإجرامنسبةارتفاعومنالسكنأحواللمموءمنالفقيرة

ومن،الختلفةوالدينيةالعرقيةالجماعاتبينوالاحتكاكات

.الشوارعوازدحامالبيئةوتلوثالضوضاء

الولاياتأراضيمن%89يصنف.الريفحياة

غيرالأراضيتلكمعظم.ريفيةأراضأنهاعلىالمتحدة

أمريكاسكانرلغإنإذجدابمقليلونسكانهاأنأو،مأهولة

ريفية.مناطقفييعيشون

الريفاقتصمادفيالأساسيالعمودالمزارعتشكل

منالمزارعفييعملونالذي!نسبةأنإلا،الأمريكى

كبيرجزءويعم!!فقط.5%علىيزيدونلاالريفس!صان

كمخازنبالزراعةمرتبطةنشاطاتفيأصس!صانامن

عدديعملكما.والأعلافالحبوببيعومحلات

وفيبهالمرتبطةوالنشاطاتالتعدينمجالفيكبير

الخفيفة.الصناعات

عنمختلفةحياةالانالأمريكيونالمزارعونيعيش

الالاتحلتفقد،أجدادهميعيشهاكانالتيالحياة

الشاقةالأعمالمنكثيرفيأجدوياالجهدمحلالزراعية

نأكماوغيرها.المحصولونقلوالحصادوالبذركالحراثة

قدوتلفازوهاتفوماءوكهرباءطرقمنالختلفةالخدمات

.متوفرةكلهاالانأصبحت

عاممنذالريفسكانتناقصمعدلتباطأوقد

فيليعيشواالمدنيتركونالذينعددأخذإذ؟أم079

أهم.المدينةإلىالريفمنالهجرةحجميوازيالريف

فيليعيشواالمدنسكانمنكثيراجذبتالتيالعوامل

تحيطالمتثرةالفواحي

المدنمنلكثير

نجدحيثالأمري!جة،

المريحةالمنارلمنصفوفا

معظمامتدادعلى

الطرقوتربط.التموارع

الصواحيهدها!رجية

يعملالتيالمركزيةبمدنها

تلكأهلم!كثيرفيها

الضواحى.

-

-

!ى!ء

!-ء

ء



163الأمريكيةالمتحدةالولايات

كالتلوثالكثيرةالمدنمشاكلمنالهروبهوالريف

أقلالريففيالإجرامفنسبة.وغيرهاوالازدحاموالإجرأم

وازدحاماتلوثاأقلالريفأنكما،المدنفيمنها

الريففيالضرائبنسبةأنهذأإلىيضافوضجيجا.

فيتقدمالتىالخدماتكانتوإن،المدنفىمنهاأقل

أقل.الأرياف

اقتصادمنتنوعاأقلالريفيةالمناطقاقتصحادويعد

فيها.المتوفرةالعملمجالاتلندرةوذلكبمالمدن

اجتماعية،طبقاتثلاثالريفيةالمناطقفييوجد

الأغنياءمنطبقةتوجدإذ.المدنشأنذلكفيشأنها

.الحالمتوسطيمنكبيرةثالثةوطبقةالفقرأءمنوأخرى

فيمنهاالريففيأقلالطبقاتتلكبينالفروقأنإلا

.المدن

الاقتصاديالتطورفىمهمدورللتعليمكان.التعليم

.المتحدةالولاياتفيتحققااللذينالمعيشةمستوىوارتفاع

المؤسساتمنوغيرهاوالمتاحفوالمكاتبالمدارسوتوفر

الأعمار.كافةمنللمواطنينالتعليمفرصالتعليمية

المتحدةالولاياتفىالمدارسمعظمكانت.المدارس

خاصة.مدارسالأمريكيالتاريخمنالأولىالفترةخلال

وأخذتكبيرادعمااكتسبقد،العامالتعليممبدأأنإلا

تشريعاتوسنت،المبادرةزمامالمحليةوالحكوماتالولايات

فإن،والان.معينةسنحتىإجبارياالتعليمتجعلمتعددة

ومعاهدمدارسالعاليالتعليمومعاهدالمدارسمن0%8

.للولاياتتابعةحكومية

مدرسة74و...نحوالمتحدةالولاياتفىيوجد

6)08.وثانويةمدرسة000.52ووإعداديةابتدائية

)ابتدائيةوالأسا!ميةالثانويةالمرحلتينبينتجمعمدرسة

وكلية.جامعة00323فيهاتوجدكما(.وإعدادية

المرحلةقبلالدراسةالأمريكيينالأطفالمنكثيريبدأ

فيوهمالحضانةإلىيذهبونمنهم3%0إنإذ،الابتدائية

سنفىالأطفالمن%59ويذهب.الرابعةإلىالثالثةلممن

خريجيمن75%ين!.التمهيديالصفإلىالخامسة

مرحلةللسكانالكليالمجموعمن%2و.الثانويةالمدارس

الجامعى.التعليم

فيالتعليمىالنظاممنأساسياجزءاالكبارتعليمويعد

السنكبارمنالأمريكيينملايينإنإذ.المتحدةالولايات

المهنيةوالمدارسوالمعاهدالجامعاتفيللتعليميذهبون

المعاهد.منوغيرها

هوالحكوميةالمدارسلتمويلالرئيسىالمصدر

التيالرسومعلىفتعتمدالخاصةالمدارسأما.الضرائب

الشخصية.التبرعاتوعلىالطلبةيدفعها

بعضالمتحدةالولاياتفىالمدارسمعظمتواجه

الكبيرةالمدنمدارسبعضتعانيكما،الماليةالصعوبات

وقلة،المدرسينونقص،المبانيكقدمأخرىصعوباتمن

الذيننسبةالمناطقتلكفىترتفعولهذا.والازدحامالموارد

ترتفعالتيالمناطقفيالمدارسوتواجه.تعليمهميكملونلا

صعوبةأسبانيأصلمنالمنحدرينالأمريكييننسبةبها

اللغةإلىإضافةبالأسبانيةالتعليمضرورةوهيأخرى

اللإنجليزية.

008.8منأكثرالمتحدةالولاياتفييوجد.المكتبات

التيالصغيرةالمكتبةبينحجمهافىتتراوح،عامةمكتبة

فيالضخمةوالمكتبة،واحدةغرفةعلىحجمهالايزيد

والكلياتالجامعاتمكتباتعددويصل.الكبيرةالمدن

علىالمدارسمكتباتعدديزيدبينما،مكتبة.0005إلى

.آلافبضعة

منكبيرعددعلىالأمريكىالمكتباتنظامويشتمل

تضمحيث،العلميةبالبحوثالمتخصصةالمكتبات

بعضوتمتلك.المعرفةمنمعينةبفروعخاصةمجموعات

وتعدبها.خاصةمكتباتوالخاصةالحكوميةالمؤسسات

الرئيسية،الوطنيةالمكتباتمنالحكوميةالمكتباتمنثلاث

طبيعةوتنوعولتعددالمتنوعةالضخمةلمحتوياتهانظرا

الكونجرسمكتبةهيالمكتباتهذهتقدمها.التيالخدمات

والمكتبةالزراعةلوزارةالتابعةالزراعيةالوطنيةوالمكتبة

المكتباتتلكوتقع.الصحةلوزارةالتابعةالطيةالوطنية

العاصمة.واشنطنمدينةفيجميعهاالثلاث

إلىيختمونالذينالأمريكييننسبةتصل.الدين

نسبةتصلحيث6%.0إلىمنظمةدينيةجماعات

نسبةوتبلغ.37%إلىوالكاثوليك%25إلىالبروتستانت

والأرثوذكس%3والمورمون%4نحوأمريكافياليهود

قليلة.فنسبتهمالمسلمونأما.3%الشرقيين

عامصدرالذيالمتحدةالولاياتدستورحرصوقد

المواطنينلجميعالدينيةالحريةصيانةعلىأم،197

نأإلاآخر.علىدينىمذهبتفضيلوعدم،الأمريكيين

معظملأنالسائدةهيالنصرانيةوالتقاليدالعادات

.نصارىالأمريكيين

للراحةكبيروقتالأمريكيينلدىيوجد.الترويح

الهواياتكممارسة،شتىبوسائليقضونه،والاستجمام

ومشاهدة.الرياضيةالنشاطاتفيوالمشاركةالشخصية

وقتمنجزءاويقضون.والثقافيةالرياضيةالأحداث

السينماإلىوالذهابالتلفازمشاهدةفيفراغهم

الكتبوقراءةوالمسجلاتللمذياعوالاستماع

والشواطئالمتاحفإلىبرحلاتيقومونوهم.وألمجلات

المطاعمفييأكلونماوكثيراالعامةوالحدائقوالمتنزهات
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)إلىنرى.المراغأوقات!ىلالمتعةالمتحدةالولاياتشالناستمدالترويحيةالأن!ثطة

.الماراثونمسابقةدىاشكصفيتحتشرككميرةمجموعةلرىاليسار()إلىالصورة

فيلينما)الميسبول(،اغاعدةاكرةلعة!يباراةاليم!!(

يستضيفونأو،قصيرةتنزهرحلاتفيويذهبون

بيوتهم.فيالأصدقاء

فيانتشاراالترفيهيةالنشاطاتأكثرالرياضةوتعد

بعضبمشاهدةالأمريكيينملايينيستمتعإذأمريكا،

كرةأوالخيولوسباقالسياراتكسباقالرياضيةالألعاب

كرةوالشبابالأطفالمنكثيرويلعب.القدموكرةالسلة

وغيرها.السلةوكرةالمعروفةالقدموكرةالأمري!سةالقدم

مثلكثيرةرياضاتفيالأعمارمختلفمنالناسويشارك

والعدوالسمكوصيدوالقواربالدراجاتركوب

وغيرها.والسباحةوالتزلجوالصيد

أجهزةبهاتوجدالتيالأمريكيةالبيوتنسبةوتقدر

اليومفيالتلفازمشاهدةساعاتعددويقدر.%89تلفاز

المتوسط.فيساعاتبست

ممارسةفيكبيراوقتاالأمريكيينمنكثيرويقضي

وأ،المنزليةوالحدائقالأزهاركزراعةالخاصةالهواياتبعض

والتصوير.النادرةالنقديةوالقطعالطوالغجمع

وقتمنكبيراجزءاالأمريكيينمنكثيرويمضي

فييذهبفبعضهموالسفربمالرحلاتفيفراغهم

يوميةرحلاتفييذهبوبعضهملمشوية،رحلات

ضفافعلىخاصةمنازلبعضهمويمتلك.قصيرة

منغيرهاأوالجبالفيأوالبحارشمواطئأوالبحيرات

.التنزهمناطق

الأطعمة.منمتعددةأنواغااللأمريكيونيأكل.الطعام

والبطاطساللحممنالغالبفيتتكونالعشاءوجبةأنإلا

قص!!وبعض،الخضراواتاوالخسسلطةإلىبالإضافة

البقرلحمشرائحهىاللحمأنواعوأفضلأحيانا.الخبز

والمكرونةالبيتزاوتعد.والسمكوالدجاجالمشوية

أيضا.الرئيسيةالوجباتمن()سباغيتي

منخفيفةوجبةالغالبفيفهيالغداءوجبةأما

الجبنأواللحممنشطهائرأوالسجقأوالهامبورجرشطائر

.وغيرهالسمكأوالفستقزبدةأو

والفطائرالبيض!منفطوراالأمريكيديئبعضيتناول

الخبزمنخفيفبفطورلعضهميكتفيبينما،المحلاة

والفواكه.الحليبمنكأسأوالمحمص

والفطائروالبسكويتالكعكالحلوياتأنواعوأهم

أمريكافيشيوعاالمشروباتأنواعوأكثر.كريموالايمه!

الأخرىالمشروباتبعضالأمريكيونيشربكماالكولا.

وغيرها.والشايالفواكهوعصيرالقهوةمثل
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لوالتالمتحركةالرسومأفلامجلبتوقد.الشمرينالقردأوائلمنذالمتحدةالولاياتفىوتأثيراشعبيةالفنونأشكالأهممنأصبحتالأفلام

نيحبعدسبيلبرحستيفنالمحرجاشتهركما.كافةالعالمأنحاءفيالسينمالمشاهديالمتعة(اليمين)إلىالسبعةوالأقزامالثلجبياضمثلديزني

المعامرات.وأفلامالعلميةالأفلاممنوغيرهاليسار()إلى.تي.ي!فيلمه

تقدمالتيالسريعةالخدمةمطاعمأمريكافيتنتشر

المطاعمأيضاوتكثر.وغيرهالمقليوالدجاجالهامبورجر

وإيطاليةوصينيةمكسيكيةأجنبيةوجباتتقدمالتي

وغيرها.

ولويزياناهاوايمثلالأمريكيةالمناطقبعضتمتاز

بها.الخاصةالأطعمةمنمحددةبأنواع

الفنون

إلىالأوروبيالفنالأوائلالأوروبيونالمهاجروننقل

إلاتمضولم،الميلاديعشرالسابعالقرنأوائلمنذأمريكا

جميلة،بيوتايبنونالمهاجرونأولئكبدأحتىيسيرةفترة

والنحتالأثاثمنجميلةنماذجبإنتاجالحرفيونقامكما

.وغيرهوالدهانالتشكيلىوالتصوير

القرنمطلعفيالمهمةالأدبيةالأعمالأولظهرتوقد

وجيمسإيرفنجواشنطنكأعمال،الميلاديعشرالتاسع

نهايةفيالأمريكيونالمعماريونبدأوقدكوبر.فينيمور

ناطحاتأولىبتصميم،الميلاديعشرالتاسعالقرن

مجالفيعالميةثورةأحدثمما.العالمفيالسحاب

عشرالتاسعالقرننهايةفيتطوروقد.المعماريالتصميم

وهما،أصالةالأمريكيةالفنونأكثرالعشرينالقرنوأوائل

فيأمريكاحققتوقد.الموسيقيةوالكوميدياالجازموسيقى

فىالعالميالمستوىعلىالسبقالعشرينالقرنأوائل

الحديث.والرقصالسينما

والرسامونوالموسيقيونوالفنانونالكتابيحظى

عالميةبشهرة،اليوم،الأمريكيونوالمعماريونوالنحاتون

علىكبيرةمقدرةعلىمنهمكثيرونبرهنوقد.كبيرة

.جديدةومناهجأساليبابتكار

السطح

2،كم9).563363المتحدةالولاياتمساحةتبلغ

أقاليمسبعةإلى،وهاوايألاسكااستثنيناإذا،تنقسموهي

المنخفضات2-الأبلاشمرتفعات-أ:هيرئيسية

-أوزاركمرتفعات-4الداخليةالسهول3-الساحلية

والأحواضالهضاب6-الروكىجبال5-أواشيتا

والسهولالجبليةالسلاسل7-الغربيةالجبليةوالسلاسل

.الهادئالمحيطعلىالمطلة

الطرفمنالأبلاشمرتفعاتتمتد.الأبلاشمرتفعات

ألاباما.ولايةحتىالغربيالجنوبنحومينلولايةالشمالي

فسلاسل.الجبليةالسلاسلبهتكثروعراإقليماتمثلوهى

جبالإنجلاندنيوشمالىفيالخضروالجبالالبيضالجبال

فيوعرةأنهاإلا،طويلةتعريةلعملياتتعرضتقديمة

النهر،التلالإنجلاندنيوجنوبيفيوتكثر.المناطقبعض

فيوتكثر.كونكتيكتنهرنيوإنجلاندفيالرئيسي

نيويوركولايةشماليفيتقعالتياديرونداكمرتفعات

الجميلة.والبحيراتالجبال

وسطمنالجنوبإلىالأبلاشمرتفعاتتتفرع

إلىالغربمنوهي،فرعيةسلاسلثلاثإلىنيويورك

،والواديالجبلوإقليم،ريدجبلوجبالسلسلة:الشرق

الأبلالق.وهضبة

فيالجبالأقدموهيريدجبلوجبالسلسلةوتتألف

ولايةشرقيجنوبمنتمتدضيقةجبليةسلسلةمنالبلاد

جبالوتعدجورجيا.ولايةشرقىشممالإلىبنسلفانيا

جزءاكاروليناوشماليتنيسيولايةفىسموكيجريت

فيهدسونخليجمرتفعاتتشكلكما.اسملسلةهذهمن

باتجاهالجباللهذهامتداداونيوجيرسينيويوركولاية
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التشهروقدى.:واقعيةتجريديةأكلاطاأنتحتوالنحتالحديثةالزيتيةالرسوم

هدهوتتكولى)أعلاه(.(أ!4)319رقممتلبرسوماتبولوكحاكسون

يضعسيحالحورحوكالىالر-.سطحعلىمبتوتةمتاعمةنماذجمنالرسوم

)إلىالجزارحانوتدىمبرهوكماالحقيقيةالأشياءبيرالجصمنأيتحكالأ

اليسار(.

المتميرةا!لألواعكأحداحسحا!ا!اطحهطوراليحدةالولاياتفيالعمارةفن

شيكاعو.سماءيطلااسدياأجصر(ا)أسف!!سيررلرحهووهدا.الحديتةللمماي

المياهودار.وأهمهمالأمري!ج!!االمعمارييرأشهرمررايتلويدفرانكويعتبر

بيرالمزحفيمقدرتهعلىدأسا!اليسار()أسفلرايتصممهاالتيالساقطة

الطبيعي.والمحيطالباءتركي!



بينالأبلاش!جالعرتمتدزراعيةبمنشآتمزدانةمتموجةتلال

الغربية.فرجينيافىمنظراتمثلوالصورةوألالاما.مينولايتي
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فيالوطنيإفرحليدزمتنزهفىالعاريةالسروأشجارعلىيحتويمستنقع

هذهوتمتد.المنحمضةالساحليةالأرضمنالجنوبيالحزءأقصىفيفلوريدا

.تكساسإلىإنجلالدنيومنالمسخفضةالساحليةالأرض

أهمها،الكبيرةالأنهارمنعددالجبالهذهيقما.الشمال

تلكأوديةتوفروغيرها.وبوتوماكوهدسونديلاوير،أنهار

.المواصلاتلطرقمناسبةممراتالأنهار

فيالعظيمالواديمنفيتكونوالواديالجبلإقليمأما

المتعاقبةالجبليةوالسلاسلالأوديةمنكبيروعددالشرق

.الغربفي

معظمأنإلا،الغاباتبعضحالئاالإقليمفيتوجد

قدالإقليممنشاسعةمساحاتتغطيكانتالتىالغابات

فييوجد.الزراعةفيالأرضاستغلالأجلمناجتثت

نهرعلىمقامةسداخمسينمنأكثرحالياالإقليمهذا

بغيةالعطمالواديمنالجنوبيةالمنطقةفىوروافدهتنيسى

الطاقةتوليدفيولاستغلالهاالفيضانعملياتضبط

الكهرومائية.

وقد.ألاباماولايةإلىنيويوركمنالأبلاشهضبةتمتد

خلالالهضبةهذهمنالشماليالجزءالجمودياتغمرت

مثلواضحةآثارافيهاوتركت،القديمةالجيولوجيةالأزمنة

هذهفىتكثر.نيويوركولايةفيالأصبعيةالبحيرات

.الوعورةبالغمظهرايكسبهامما،العميقةالأوديةالهضبة

خاماتخاصةالمعدنيةالخاماتالإقليمفيكذلكتكثر

منكبيرعددويعمل.والنفطوالحديدالحجريالفحم

إلا،خصبةالمناطقبعضفيوالتربة.التعدينفيالسكان

فيالتربةوتعاني.فقيرةصخريةالإقليمأراضيمعظمأن

.الانجرافمنالمنحدرةالسفوح

الساحلطولعلىتمتد.الساحليةالمنخفضات

إلىمينولايةشرقيجنوبمنالمتحدةللولاياتالشرقي

هي:فرعيةأقاليمثلاثةإلىتنقسموهي.تكساسشرقي

سهل3-الساحليالأطلسيالسهل2-البيدمونت-ا

الساحلى.المكسيكخليج

بينتفصلمرتفعةسهليةمنطقةيمثلالبيدمونتإقليم

الأطلسي،للمحيطالساحليوالسهلريدجبلوجبال

ألاباما.ولايةإلىنيويوركولايةجنوبيمنتمتد

وتكثرالانحدار،شديدةالمنطقةلهذهالشرقيةوالحافة

فيالملاحةاستمراردونتحولالتيالمائيةالمساقطبها

السفنيجبركانمما،الحافةتلكتقطعالتيالأنهار

فنشأت،المساقطتلكعندحمولتهاتفريغعلىالنهرية

الزراعيةالحاصلاتأهمالتبغيعد.المدنمنكثيرعندها

الإقليم.هذافي

منطقةبينيقعالساحليالأطلسيالسهلإقليم

لايعدوأنهمنالرغموعلى.الأطلسيوالمحيطالبيدمونت

نيومنطقةفىالمنبسطةالأرضمنضيقاشريطايكونأن

معظمليشملالجنوبفىكثيراشسعأنهإلاإنجلاند،

وفلوريدا.وجورجياوالجنوبيةالشماليةكاروليناولايات
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وتمتد.الداخليةالسهولعرمونتالاريف!فيالمنتشرةالقمححقول

منالواسعةالأمريكيةالأراضيقلبتشكلالتىالسهولهده

الروكي.جبالإلىالأبلايقمرتمعات

الأوائلالمستوطنينالإقليمهذامنالجنوبىالجزءشجعوقد

أحدالقطنومازال.للقطنكبيرةمزارعإنشاءعلى

إلىبالإضافةللإقليمالرئيصيةالزراعيةالحاصلات

والتبغ.والحمضياتالخضراوات

أنهار:الإقليمهذافىتمرالتىالرئيسيةالأنهارأهم

نة،وسافا،ورونوك،وبوتوماكوجيمز،وهدسونيلاوير،د

البحريةالخلجانالسهلهذافىتكثروساسكتشوانا.

لونجوخليجديلاويروخليجبوسطنخليجوأهمهاالعميقة

آيلاند.

خليجطولعلىيمتدالساحليالمكسيكخليجسهلإقليم

ويقطعه.تكساسولايةجنوبيإلىفلوريدامنالمكسيك

وأهمها،المكسيكخليجفيتصبالتيالأنهارمنعدد

نهرويعد.وترينتي،جرانديوريو،والمسيسيبيألاباماأنهار

منطقةمنينبعوهوجميعها،الأنهارتلكأهمالمسيسيبى

نهريصلح.المكسيكخليجفيويصب،الداخليةالسهول

الفيضىسهلهفىالتربةأنكما،للملاحةالمسيحسيبي

الأراضىأكثرمنالأخرىللأنهارالفيضيةوالسهول

والغازالنفطمنخاماتبهتوجدكما.العالمفيخصوبة

الطبيعي.

جبالمنيمتدشاسعإقليم.الداخليةالسهول

وقد.الغربفيالروكىجبالإلىالشرقفيالأبلاش

لزحفالبلايستوسينعصرخلالالإقليمهذاتعرض

البحيرأتمنعددتكوينإلىأدىكا،الجموديات

الإقليم.منشاسعةمساحاتالغاباتتكسو.الداخلية

،إلينويولاياتإلىوصلتالتيالجمودياتأدتوقد

واسعةأجزاءالس!!ياحتواءإلىوأوهايووأيوا،وإنديانا،

هذهسطحويصبح.تربتهاخصوبةوإلىالولاياتتلكمن

الشرقمناتجهناكلماأمطاراوأقلارتفاعاأكثرالسهول

.الغربإلى

وهوالغربيبالوسطالإقليمهذامنالغربيالجزءيعرف

منواسعةمساحاتبهتوجدكما.بالحشاشغنىإقليم

والقمحالذرةتزرعحيث،الخصبةالزراعيةالأراضي

.الأخرىوالمحاصيل

الجزءفىالمتوفرةالحجريوالفحمالحديدخاماتتوفر

الجزء.ذلكفىللصناعةالأولىالقاعدةالإقليممنالشرقى

إلىالإقليمهذالهاتعرضالتيالجمودياتأدت

وهورن،،إيريبحيراتوهيالعظمىالبحيراتتكوين

البحيراتتلكتوفروسوبيريور.وأونتاريو،،وميتشيجان

منتجاتهالنقلرخيصابحرياطريقاالداخليةللسهول

الثانيالمنفذالمسيسيبىنهرويشكل.والصناعيةالزراعية

،المتعددةبروافدهيشكلإنهإذ.الخارجإلىالسهوللهذه

أنحاءكلتصلضخمةشبكةوأوهايو،الميسوريمثل

الداخلية.السهول

بينالإقليمهذايقعأواشيتا.-أوزاركمرتفعات

ويشمل،الساحليةوالمنخفضاتالداخليةالسهول

وشمال،ميسوريولايةجنوبيمنوأسعةمساحات

،أركنساسمنالشرقيالشمالفيالأوديةأحدتحيطوعرةجبال

الإقليمهداويشتملأواشيتا.-أوزاركمرتفعاتم!جزءاتؤل!التي

وأوكلاهوما.ميسوريمنأحزاءعلىكذللث

ير!--ءج!؟ء-4و-!س3ء؟ض-صءخع!ص-7"ئوو؟خثؤ؟دءص!دلأطكا!؟!ع؟77ورع

!ص؟-!*/3ءلاكألإيرى*3*7ع
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الهادئالمحيطساحل

الغربيةالحدوديشكل

الباسيفيلثحباللسلسلة

المنحفضةالأرضوإقليم

إلىكنداسالممتدة

وتحاذي.المكسيك

الصحورم!تشكيلات

الساحلمنجرءاالوعرة

كاليفورنيامنطقةفيهابما

.الصورةفيالمبينة

تكثرأوكلاهوما.ولايةوشرقي،أركنساسولايةغربي

التيوالتلالالعميقةالأوديةذاتالأنهارالإقليمفي

والكهوفالاصطاعيةوالبحيرات،الغاباتتكسوها

باستثناء،المناطقمعظمفيالتربةأنإلا.والينابيع

الحديدخاماتوتعد.فقيرةتربة،النهريةالأودية

المواردأهممنالأخرىالمعادنوبعضالحجريوالفحم

الإقليم.فىالاقتصادية

أشهرالروكيجبالتشكل.الروكىجبال

منتمتدفهي،الشماليةأمريكافيجبليةسلسلة

حتىالمتحدةالولاياتوغربيكنداعبرألاسكاشمالى

قممهابعضارتفاعيصلنيومكسيكو.ولايةشمالي

وهو،المياهتقسيمخطبهاويقع.م025.4نحوإلى

التىالأنهارأحواضبينيفصلالذيالكنتورخط

الأنهاروأحواض،الهادئالمحيطباتحاهغرباتجري

هذهمنينبع.الأطلسيالمحيطباتجاهشرقاتحريالتي

كولورادوانهارأهمها،الكبيرةالأنهارمنعددالجبال

.جرانديوريووميسوري

القممأنإلا.الجبالهذهسفوحمعظمالغاباتتكسو

بعدالنباتيالغطاءويححولالشجر،خطفوقتقعالعالية

حشائش.إلىعموماالمستوىذلك

قطعصناعةهيالإقليمهذأفيالصناعاتأهم

والفضةالنحاسهىالمعادنأهم.والتعدينالأخشاب

الطيعى.والغازوالنفطوالقصديروالرصاص

حاجزاطويلةلسنواتتشكلالروكىجبالكانت

بينتربطللمواصلاتبريةطرقشقدونيحولكبيرا

سكةأولشقتموقدوضمرقها.المتحدةالولاياتغربي

عشرالثامنالقرنسبعينياتفيالجبالتلكتقطعحديدية

التيالأنفاقمنكبيرعددفيخترقهااليومأما.الميلادي

حديدية.وسككمعبدةطرقتسلكها

يقع.الغربيةالجبليةوالسلاسلوالأحواضالهضاب

ولايةمنويمتد،الروكىجبالمنالغربإلىالإقليمهذأ

أكثروهوجنوبا.المكسيكيةالحدودإلىشمالآواششطن

تمافاجافةجهاتهبعضإنبلجفافا.الأمريكيةالأقاليم

الإقليمجهاتبعضأنإلا.النباتاتمنالقليلإلابهاليس

المناطقبعضفيالزراعةوتزدهر.الغاباتتكسوهاجبلية

.للريمياهلهاتتوفرالتيالمنخفضة

الإقليم.هذامنالشمالىالجزءكولومبياهضبةتشكل

حمممصدرهاخصبةبركانيةتربةذاتهضبةوهي

آلافقبلعميقةأرضيةشقوقمنتدفقتمنصهرةبركانية

منالجنوبيالجزءأقصىفيكولورادوهضبةتقع.السنين

التضاريسيةالمظاهرمنكثيراتضمموهي.الإقليمهذا

والجسورالعطمالخانقمثلالعميقةكالأوديةالجميلة

الصخرية.والقبابوالأقواسالطيعية

المنطقتينبينالإقليمهذامنالثالثالجزءيقع

التيالعاليةالجبالمنشاسعةمساحاتوهو،السابقتين

فىالموتواديمثلقاحلةصحراويةأوديةتتخللها

ا7!ر!يم!!!لأصص+!ئنفيص!ص42



الأمريكيةالمتحدةالولايات017

إلىالموتواديأجزاءبعضمنسوبويصل.كاليفورنيا

فيمنخفضةمنطهقةأكثربالتاليوهيالبحرسحطحمستوى

هيالإقليمهذافيالبحيراتأكبر.المتحدةالولايات

لمجكسولتصحراءبجوارهاتقعالتيليكسولت

ال!جرى.

المحيطعلىالمطلةوالسهولالجبليةالسلاسل

واشنطنلاياترغربىفيالإقليمهذايمتد.الهادئ

جسالوتشكلكاليفورليا.ولايةومعظموأوريجون

الإقليم.أ!ذاأحشرقياالحدنيفادامعييراوجبالالكس!صد

نإبل،بركانيةجبالأالكسكيدجبالتعد

وهما،نشطينبركانينمازالاجبالهامناثنين

ولايةفيهيلينسانتوجبلكاليفورنيافيبيكلاسن

واشعنطن.

الغاباتوتكسو،العاليةالقممبعضالجمودياتتغطي

المنخفضة.السفوحمعظم

عريضةأوديةالكسكيدجبالمنالغربتمإلى

يمتد.الساحليةالجبالسلاسلالغربمنيحدهاخصبة

الذيأندرياسسان)انكسار(صدعالجبالهذهخلال

.كثيرةأرضيةهزاتعندهتحدث

واياليلى.حبلم!الساقطةالمياهمنتشكلهاوايفيوائيمياوادي

مقداريبلغإدللأمطارعرضةالمتحدةالولاياتماطقأكثرالحبلوهذا

س!ويا.مم017.1عليهالساقطالطر

حسس!خحسستحمس!أ-صسص-كا

-كاغس!لالاغسخ-خ-ته!ج!

كش-،2كى-3!ح

-جت!لأ!جم!يم؟3

جمتش!حتك!س*لآكا-!---.ء-3-

الأمطارومعدلحمافا.البلادماطقأكتركاليفورسيا،!يالموتوادي

أعلىفيهسحلوقد.سحتيمتراتحمسةمرأقلسحوياعليهتممقطالتى

مئوية.درجة57وهىالمتحدةالولايات!يحرارةدرحة

سمير

-

فيحرارةدرجةأدلىفيهاسجلألاسكافيكريكبروسبكت

أدىسجلمنهاالقريبةبارومديةو!ى.م6-2وهىالمتحدةالولايات

.م-13وهيالحرارةلدرحةسمويمعدل
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لمناخا

لاخرمكانمنالمتحدةالولاياتمناخيتباين

م13بينيتراوحللحرارةالسنويفالمدىكبيرا،تباينا

بولايةالموتواديفيم7.25وبألاسكاباروفي

تسجلحرارةدرجةأعلىسجلتوقدكاليفورنيا.

يونيومنالعاشربتاريخالموتواديفيالإطلاقعلى

كمام،57اليومذلكفيبلغتحيثام،139عام

مدينةقربم62-وهيحرارةدرجةأقلسجلت

.ام179يوليو23بتاريخبألاس!صابارو

منأقلبينالأمطارلتساقطالسنويالمعدللمجراوح

واياليليجبلفيلمممار017والموتواديفيسم5

مناطقمعظمإن،عامبوجه،القوليمكنأنهإلابألاسكا.

وأمطار،واضحةفصليةبتقلباتتمتازالمتحدةالولايات

معتدلة.

المحيطوسطوولاياتالغربيالولحمطمناطقتمتاز

باردوشتاءدافئبصيفإنجلاندنيوومنطقةالأطلسي

والمناطقالهادئالمحيطعلىالمطلةالمناطقوتمتاز.مثلج

درجةباعتدالكبيرةمائيةمسطحاتعلىالواقعةالأخرى

.العامطوالحرارتها

فالجبال،المتحدةالولاياتمناخعلىالجبالوتؤثر

منأمطاراوأغزربرودةأكثرالغربفيالواقعة

جهاتبعضوتحتويلها.المجاورةوالسهولالهضاب

مناطقعلىالمتحدةالولاياتغربىوجنوبغربي

جافة.صحراوية

لث!رخلالالحرارةدرجاتمعدل

الجنوبيةالأقسامفيالشتاءيكودياير.

المتحدةالولاياتمنالبعيدةوالغربية

سالأخرىالأجزاءمناعتدالأأكثر

ألىكيىالحريطةوتوضحالبلاد.

يتناقصيخايرشهرفيالحرارةمعدل

.الشمالإلىالحنو!م!اتجهناكلما

ادرحاتالدرجات

لمحهرنهايتمنوية

06فوقاختهضإرو61فوق

06-54حح!7-61

54-703-ا-

-9--151-03

أء-.أ--81-

6-2--81-51-.

51-ئحت*!!62-ئحت

شهرخلالالحرارةدرجاتمعدل

درجاتمعدليتراوحيولو.

معظمفييوليوشهرخلالالحرارة

42بينالمتحدةالولاياتأنحاء

24و61لينأومئويةدرحة32و

!مأقلالحرارةوتكود.مئويةدرجة

وفيألاسكاممطقةمعظمفيذلك

فيذلكمنوأعلى،الجبال

الغرلية.الجوبيةالصحراء

رحاتلداتدرجاا

فهرلهايتمئوية

99-فو!!43322فو2ق
57-06!ثلق!ثص61-42
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تبين.السنويالأمطارسقوطمعدل

الأمطارسقو!أمعدلأرالحريطة
يزدادالمتحدةالولاياتفىالمسوي

الغر!م!اتجه!اكلماعامةبصورة

المناطقدعصألىعير.الشرقإلى

و!ىالغربيالساحلامتدادعلى

كمياتعليهاترلوهاوايألاسكما

.الأمطارم!أكبر

لوصاتسلتمتر

08مىأكز!002م!"كز

01م!أقلى52م!ءلمحلى

انتشارعلىالمتحدةالولاياتمساخاعتدالساعدوقد

تنوعوعلى.المناطقمختلففيالبشريالاسعتيطان

الزراعية.المنتجات

قتصادلاا

منالعالمفىالأولىالمرتبةالمتحدةالولاياتتحتل

السلعكلقيمةمجملوهو،الإجماليالوطنيالناجحيث

الولاياتاقتصاد!يتساهماالتيال!ضيرةالطيعيةالمصادرأحدالغابات

فيتستحدمالتىالغابةم!المقطوعةالأشعحاركتلوهده.المتحدة

.أخرىت!يمةمحتحاتوصماعةالأا!اخعمل

كامل.عامخلالتقديمهايتمالتيوالخدماتتنتجالتي

تريليونخمسةنحوأم889عاميعادلالنابخهذاكان

،لليابانالقوميالدخلمجملضعف!يعادلوهودولار،

الإجمالي.الوطنيالنابخحيثمنأحالمافيالثانيةالدولة

نظامعلىالمتحدةالولاياتاقتصاديقوم

حريةوالأفرادللشركاتيتيحالذيالحرالاستثمار

فىوالشركاتالأفراديمتلك.الاقتصاديةالقراراتاتخاذ

خامموأدمنالإنتاجوسائلمختلفالنظامهذا

اتخاذحريةيمت!صنكماوغيرها،ومصانعوآلات

الربح.لتحقيقامشخدامهابحسنيتعلقبماالقرارات

قائمالمتحدةالولاياتاقتصادأنمنالرغموعلى

علىوضعتقدالدولةأنإلاالحر،الاستثمارمبدأعلى

ومن.تنظمهالتىالقوأنينمنكبيراعدداالسنينمر

دونويحولالاحتكار،يمنعقانونالقوانينتلك

منيمكنهاذلكإنإذالصناعةعلىواحدةشركةسيطرة

نوعيةانخفاضعلىويساعدتريدها،التيالأسعارفرض

منالمستهلكينالحكوميةالتشريعاتحفظتوقدمنتجاتها.

العملمنالعمالحفظتكما،السليمةغيرالسلعخطر

وسنت.منخفضةأجورتقاضىأو،آمنةغيرظروفضمن

بعضويرى.البيئةتلوثدونتحولكثيرةقوانينالحكومة

يجب،مماأكثرالاقتصعادفىتتدخلالحكومةأنالأمريكيين

تدخلها.درجةمنتزيدأنالدولةعلىأنبعضهميرىبينما

الأمريكيالاقتصادفيالدولةتدخلفإن،حالأيةوعلى

.أخرىدولةأيةفيمنهأقل

يواجهأنهإلاالأمريكىالاقتصادقوةمنالرغموعلى

والكسادالركودمثلالمصاعببعضوالاخرالحينبين

والتضخم.

!كاض/ئم!سداءبر

!م-،ص!كحفثس!لحت!لضإلغنمسينم/--9ل!ع!لتميق!ث!عم-كيه!

ح!3ك!ك!كا1حئر-جممء

ك!،قما!عحر*!ث!ك!-مينابو*أ. *؟--ا

!7ع-).!،9لمث!1!يك!-،أحمإال!!كا--.ض-ل!يمرسانت؟بم-كأ-ك!

ث!3و،ا،صلح-----7صل!

س.أفينيع!؟!لصكاأارر---

ثكي-!أح!-حى!!اث!د)!س.-

*صعثا،ول--أث!ةصتهبمج!يم!ال!!ا!ا--

---ء37-3--س--إىء!بماا!ه!ح!!أررح!-بم؟

!بمأأ.كام

!س21

،-،ب..صسس1*اإ،أ

!
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ق!للحبوبضحمامستودعاهناونشاهد.أخرىدولةأيم!والمعدنيةوالصناعيةالزراعيةالمشجاتمنأكبركمياتينتجالأمريكيالاقتماد

المشجات.لسقلالأخرىالنقلووسائطوالمنماحغاتالحديديةالسككوعرساتالسفنوتستخدم.بعيدةأسواقإلىشحمها

كثيرةمواردالمتحدةللولايات.الطبيعيةاللوارد

عليهايقومالتيالخامالموادتمثلالتيوهي،ومتنوعة

البلاد:فىالطيعيةالمواردوأهم.الأمريكيالاقتصاد

.والأسماكوالغاباتوالمياهوالتربةالمعادن

منكبيرةخاماتالمتحدةالولاياتتمتلك.المعادن

تمتلككما.والنفطالطيعيوالغازوالحديدالحجريالفحم

والذهبالنحاسمنأخرىمعدنيةثرواتأيضا،

إنتاجأنإلا.والفضةوالبوتاسوالفوسفاتوالرصاص

المعادنوبعضوالبترولالحديدمنالمتحدةالولايات

.الخارجمنللامشيرادوتضطرلايكفيها،الأخرى

منشالممعةمساحاتالمتحدةبالولاياتيوجد.التربة

السهولفيالسوداءالتربةأنواعهاوأهم.الخصبةالتربة

نهرلوأديالأدنىالحوضفيالفيضيةوالتربة،الداخلية

السهولوجنوبيواشنطنولايةوشمرقيالمسيسيبي

الداخلية.

المتحدةالولاياتفيللمياهالرئيسيةالمصادر.المياه

الاستخدامويقدر.الجوفيةوالمياهوالأنهارالبحيرأتهي

لتر.بليونار005بالمتحدةالولاياتفيالمياهمناليومي

يستخدمبينما،المنزليةللاستخداماتمنها%أ.يذهب

الطاقة.وتوليدوالزراعةالصناعةفيالباقيالجزءمعظم

مساحةثلثنحوالغاباتتغطي.الغابات

فنحوبمكثيرةمواردذاتغاباتوهي.المتحدةالولايات

منطقةغاباتمنيأتيالأخشابمنالقوميالإنتاجثلث

معظموتستخدم.الهادئللمحيطالغربيالشمال

وتمتاز.الورقصناعةفيالجنوبيةالمناطقأخشاب

بصلابةالعظمىالبحيراتومنطقةالأبلاشغابات

.الأثاثصناعةفيتستخدمالتيأخشابها

6.5نحوسنوياالمتحدةالولاياتتنتج.الأسماك

مناطقوأهم.البحريةالمنتجاتمنمتريطنمليون

والهاد!ئى.الأطلسيوالمحيطانالمكسيكخليجهيالإنتاج
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المتحدةالولاياتفىالإجمالىالوطنىالنابخ

صاعةص24/

/2

ماتحلى/47

-

قملم!المعتحةوالحدماتالسلعقيمةمرالإحماليالوطىالماتجييتألص

لمج!وعمقياسهوالإحمافيا!طياالماغو.واحدةسةحلالماطد

الناجلمقارلةأي!اا!حتحدامهوبم!سالملدلذاكا،قتصادي1الأداء

الإححالياصطىاالاغللغوقدنموها.ودرحةللم!دادالاقت!مادي

لأ0000000003436أم399عامحلالالمتحدةللولايات

.دولارا

الجحدةالولاياتفىالاقتصاديةالنشاطاتأهم

من%عددفىمساهمتهالنشاط

الاجمالىالعاملينالوطنىالنابخالاقتعادي

---ليلإجماا----

8161لم..810003الصساعة

810002780372الاحتماعيةالحدمات

والشحصية

910002176والعقاراتاضأم!شاواأ!الما

610006755222والمفرقالح!لةتجارة

110006188161الحكومة

01000.5787والمرالقوالاتصالاتالمقل

4000246/4الل!!تاءات

2000.8073والصيدوالعاساتالرراعة

2000116التعدي!

411001لا322لأ.."001المجموع

سنوياالمتحدةالولاياتتستخدم.الطاقةمصادر

والنقلوالزراعةالصناعةفيالطاقةمنكبيرةكميات

النفطمنالمولدةالطاقةوتشكل.المنزليةوالالمحتخدامات

تش!ولوهيالبلاد،فيالمنتجةالطاقةمن%04نحو

،السياراتتستخدمهاالتيالطاقةلمعظمالرئيسيالمصدر

والمصانع.المنازلملايينتدفئةفيتستخدمالتيوتلك

المستخدمة.الطاقةمن%25نحوالطبيعيالغازويشكل

وتجفيفالطهيروالتدفئةالصناعةفيأخازامنويستفاد

الطاقةمن%25بأيضاالحجريأغحماويساهم.الملابس

والكهرباء.الفولاذإنتاجفيامستخداماتهوأهم.المنتجة

المجملمن%5بوالدريةأصكهرومائيةاالطاقةوتساهما

المنتجة.للطاقةالسنوي

فيألاقتصماديةالنشاطاتأهمالصناعةتعد.الصناعة

مجملمن%ا8بنسبةتساهمإذ،المتحدةالولايات

العاملة.الأيديمن%أ6بهاويعمل،القوميالدخل

يأفيعنهاسنوياالمصنعةالأمري!جةالسلعقيمةوتزيد

آخر.بلد

قيمتها:حسبمرتبةالمصنعةالأمريكيةالسلعأهم

الكيميائية،والمواد،الغذائيةوالمنتجاتالنقلوسائل

ومختلفالكهربائيةوالأدوات،الكهربائيةغيروالأدوات

المصنعة،المعدنيةوالعسلع،الطباعةومواد،الأجهزة

.والورقالعلميةوالأجهزة

صناعيةمراكزالشرقيوالشمالالغربيالوسطكان

نموا،الصناعيةالمراكزأسرعأنإلا.طويلزمنمنذرئيسية

منكلفيالموجودةالمراكزهيالشحرين،مطلإلقرنمند

كاليفورنياولايةوتحتل.الجنوبرالغربيوالجنوبأجفورنياكا

منتجاتهاقيمةحيثمنالولاياتبينالأولالى!شايىم

نيويوركولاياتمنكلالأهميةفيوتليها.الصناعية

وبنسلفانيا.وتكساسوميتشيجانأصينويوإوأوهايو

الطائراتكاليفورنيا:فيالصناعيةالمنتجاتأهم

ومستلزماتهاالحاسوبوأجهزةالفضائيةوالأجهزة

.الأخرىالسيعمنوكثيرالغذائيةوالمنتجاتالكهربائية

الحديدالغربىللوسطالصناعيةالمنتجاتأهموتشمل

الثقيلة.الصناعيةالمنتجاتمنوغيرهاوالسياراتوالفولاذ

فتشمل:الشرقىالش!الفيالصناعيةالمنتجاتأه!اأما

والأدواتوالطباعةالمصنعةأحذائيةاوالسلعالملابس

والصناعاتالنفطتكريرصناعةرتعد.أعهرلائيةا

تكساسولايةفيأصناعيةاالمنتجاتأهمالكيميائية

كلوتعد.المكسيكخليجعلىالمطهلةالولاياتمنوغيرها

وأواشيتاوسياتلوورثفورت-ودالاسأتلانتامدنمن

وملحقاتها.الطائراتلصناعةمهمةمراكز

الماضيةالسنواتخلال،الأمريكيونامشحدثوقد

فيكبيراإلمحهاماأسهمتالتيالفنيةالعملياتمنعددا

العشرينالقرنمطلعفمنذ.الصناعيالإنتاجزيادة

الإنتاجخطوطالسيارأتإنتاجمصانعفىامعتخدمت

)الإنتاجالكبيرالإنتاجعمليةسهلمماالمتشابه

فىالسلعمنضخمةكمياتإنتاجيتمحيثلالجملة(بم

الصناعةاعتمدتوقدأقل،وبكلفةمم!سوقتأقل

؟الإنتاجآليةعلىالعشرينالقرنمنتصفمنذالأمري!صة

وباستخدامالالةعلىبالاعتمادالإنتاجع!ليةتتمحيث

علىالحاسوباستخدموقد.العمالمنممكنعددأقل

الحاسوبوأصبحالاليةعمليةفعاليةلزيادةواسعنطاق

فيواسيعنطاقعلىالأمريكيةالصناعةفيالانيستخدم

وغيرها.والمحاسبةالالاتتشغيل



دأنرىوهنا.المتحدةالولاياتفياقتصادينشاطأهمالصناعة

لتللثكاملنموذجعملتتط!بطائرةلصنعاللازمةالحطوات

.ئرةالطها

الوطنيالنابخمنفقط%2بالزراعةتسهم.الزراعة

العاملة.الأيديمن3%بهاويعمل،الأمريكيالإجمالى

المرتبةفيتأتيالمتحدةالود!ياتفإن،ذلكمنالرغموعلى

إنتاجفمعدل؟الزراعيالإنتاجحيثمنالعالمفيالأولى

يجعلمماشخصا،08لإعالةيكفيالواحدالامريكيالمزارع

بل،فحمسبالمحليالاستهلاكلايكفيالزرأعيالإنتاج

الصادراتقيمةوتقدر.الخارجإلىمنهكبيرقسميصدر

العالمية.الزراعيةالصادراتبثلثالأمريكيةالزراعية

ملايينتربىإذالبقربم:هيالزراعيةالمنتجاتأهم

خاصة،تحاريةمزارعفيالمتحدةالولاياتغربيفيالأبقار

وفيالغربىالوسطفيأيضاكبيرةبأعدادالابقاروتربى

حمسبمرتبة،الزراعيةالمنتجاتأهموتشمل.الجنوب

والقمحالصوياوفولالشاميةوالذرةوالذرةالحليبقيمتها:

أيضماالأمريكيةالمزارعوتنتج.والقطنوالبيضوالدجاج

المتنوعة.والفواكهوالبطاطسالتبغمنكبيرةكميات

أجلمنالأبقارالأمريكيينالمزارعينمنكثيرويربي

إنتاجمناطقأهموتتركز.الأخرىومشتقاتهالحليبإنتاج

إلىمينيمسوتاولايةمنيمتدنطاقشكلعلىالحليب

أمريكاإنتاجبمعظمالغربيالوسطولاياتوتسهم.نيويورك

فيالأمريكيالقمحنطاقويقعالصويا.وفولالذرةمن

فيالدواجنإنتاجمعظمويتركز.العظمىالسهولمنطقة
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نفه.الوقتفيالموالت!ىوترليةالزراعيةالمحاصيلنموتحطل!الزراعة

لكفاءةمثالوهوتسولقها.قبلالأبقارلتسم!تآليانظامانجدوهنا

.الأمريكيونالمزارعودشمعهاالتيالأسالي!

والجنوبيةالجنوبيةوالولاياتكاليفورنيافيويتركز.الجنوب

القطن.منالأمريكىال!نتاص!كلالغربية

ميكنةمجالفيبارزادوراالمتحدةالولاياتأدتوقد

التاسعالقرنفياللأمريكيونالخترعونتمكنفقد،الزراعة

والجراراتالاليةالحصادمعداتاختراعمنالميلاديعشر

أنواعاكتشاففيالأمريكيونالعلماءوأسهم.الزراعية

.الحيواناتمنجديدةأنواعتهجينوفيالبذورمنمحسنة

جديدةكيميائيةمركباتاكتشاففيأسهمواكما

الحشرية.والمبيداتال!سمدةمنكلصناعةفيتستخدم

الوقواتباع،الزراعيةللالاتالمكثفالاستخداملمساعد

أكثرال!مريكيالزراعياللإنتاججعلعلىالحديثةالزراعية

أسهمأنهغير.العالممنآخرمكانأيفيمنهكفاءة

منكثيراأجبركا.الإنتاجكلفةزيادةفيأيضا

علىالارتفاعذلكتحملمنيتمكنوالمالذينالمزارعين

عددانخفضفقدولهذا،.وبئأراضيهمكلياالزراعةهجر

سنةمزرعة6و005).00منالمتحدةالودلاياتفيالمزارع

حجممعدلأما.الآنمزرعة001.2).00إلىأم259

وعلىهكتارا.ا86إلى58منارتفعفقدالواحدةالمزرعة

تعودالكبيرةالمزارعمعظمملكيةأنمنالرغم

تعود،عامةالمزارعمن%59أنإلا،خاصةلشركات

أنفسهم.المزارعينمنمكونةوشركاتلأفرادملكيتها
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الأرضاستخدامات

المتحدةالولاياتفي

.الأسماكلصيدالمحصصةالسواحل!ماطق!دلكواطتحدةالولاياتفىللأرصارئيسيةالامشحداماتالحريطةتم!!

المنتحةالمادةأهميةإلىالرقعةححمويير.المما!!لمحتلروالأساسيةالمنتحاتالحريطةعلىالرشالرحودةوتوضيهع

البلاد.!يالرئيسيةاصماعاتامراكزمواقعتينالحريطةعلىايلأخرىوالإشارات.عامةبصورة

بينمرموقةمكانةالمتحدةالولاياتتحتل.التعدين

منالرغموعلى.العالمفيللمعادنالمنتجةالرئيسيةالدول

النابخمجملمن%2بنسبةإلايسهملاالتعدينفإنذلك

الأيديمن%أبهويعمل،الأمريكيالإجماليالوطني

العاملة.

النفط:هيقيمتها،حسبمرتبةالمعدنيةالمنتجاتأهم

المتحدةفالولايات.الحجريوالفحمالطبيعيوالغاز

الطيعيالغازإنتاجفيالعالمفيالثانيةالمرتبةفيتأتي

إنتاجفيالصينلعدالثانيةالمرتبةفيوتأتي.والنفط

فيالحجريالفحمحقولمعظمتقع.الحجريالفحم

حقولمعظموتقع.الأبلاشومرتفعاتالوسطىالسهول

كاليفورنياولاياتوفىألاسكافيالطبيعيوالغازالنفط

المتحدةالولاياتوتمتلك.وتكساسوأوكلاهوماولويزيانا

والفوسفاتوالحديدوالذهبالنحاسأهمهاأخرىمعادن

لملوغيرها.وا

الوطنيالنابخفىالتعدينإسهامأنمنالرغموعلى

دعامةيشكلأنهإلا،ومتواضعمحدودإسهامالإجمالى

فالفحم،الأمريكيللاقتصادالأخرىالفروعلنموأساممية

الذيالفولاذلصناعةضروريانمثلاوالحديدالحجري

والجسورالعماراتوبناءالسياراتصناعةفييستخدم

وغيرها.

%4بالإنشاءاتصناعةتساهم.الإنشاءاتصناعة

من%4بهاويعمل،الأمريكيالإجماليالوطنيالنابخمن

والمهندسينالمعماريينمنخاصة،العاملةالأيديمجموع

وغيرهم.والكهربائيينوالمقاولين

متنوعةكبيرةمجموعةتضمم.الخدطتعشاعة

محددةخدماتتنتجالتيالاقتصاديةالنشاطاتمن

:الخدماتتلكعلىال!مثلةأهمومنسلعا.وليس

والنقلالحكوميةوالوظائفوالتجارةالماليةالنشاطات

تحليلمنكلاأيضاالخدماتصناعةوتضما.والمواصلات

وغيرها.العامةوالمرافقوالتأ!نالصحيةوالرعاية،البيانات

كثيراتزايدتقدالخدماتصناعةأهميةأنويلاحظ

فيبهايعمللكنلمفبينما.الماضيةالسنواتخلال

العامالمجموعمن%65سوىالشرينالقرنمنالستينيات

كثيرا،ارتفعتقدلهايعملونأسذينانسبةفإنالعاملةللأيدي

صناعةوتحتل.76%إلىالعشرينالقرنتسعينياتفيلتصل
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الخامالمواديوفرالتعدين

للصناعةالأسالسية

هنافمثلا.الأمريكية

الفحميشجمسجم

يستخدمالذيالحجري

محطاتلتشعيلوقودا

اللازمةالكهربائيةالطاقة

المستحدمالفولادلإنتاح

مختلفصناعةفي

المنتحات.

كانتوقد.الإجمالىالوطنيالناتجمن74%الخدمات

نموا.الخدماتفروعأكثرالصحيةوالرعايةالتجارة

النشاطاتمعظمالمصارفتمول.الماليةالخدمات

والمنشات.الأفرأدمنلكلقروضابإعطائهاالاقتصادية

سنوياالأمريكيةالمصارفتمنحهاالتيالقروضقيمةوتقدر

لشراءالفرديةالقروضمعظمتستخدم.الدولاراتببلايين

معظمتستخدمبينماغيرها.أوسياراتأومساكن

المالرأسلتعزيزالمنشآتعليهاتحمملالتيالؤسوض

مصابجديدةإنشاءطريقعنسواءالإنتاجفيالمستخدم

حديثة.معداتشراءأو

فيمهمادوراالختلفةبألشكالهاالتجارةتؤدي.التجارة

وتجارةالجملةتجارةبنعادةويميز.الأمريكيالاقتصاد

بضاعتهالتاجريبيععندمافتحدثالجملةتجارةأما،التجزئة

يقومثالثطرفالبئمنشمعندماأما.مباشرةللمشتري

بتجارةعندئذالتجارةفتعرفبيعها،قبلالبضاعةبتجزئة

من%أ6بمعاوالتجزئةالجملةتحارتاتسهم.التجزئة

مجموعمن%22بهاويعمل.الإجماليالوطنيالناتج

العاملة.الأيدي

المنتجاتللفائفمنأسواقاالخارجيةالتجارةتوفر

البلادتستورد.الخاموالموادوالصناعيةالزراعيةالأمريكية

منإنتاجهايكونعندماأوأبدأتنتجهالاالتيالسلعبعض

الولاياتتحتلعليها.الطلبلتلبيةلايكفيالسلعةتلك

تجارتهاحجمحيثمنالعالمفيالأولىالمرتبةالمتحدة

تاريخهافترةطوالالبلادصادراتوكانت.الخارجية

لكن.الأجنبيةالسلعمنوارداتهاعلىتزيدأوتساوي

قيمةوأصبحتالستينياتمنذتغيرقدالوضعذلك

.الصادراتقيمةعلىكثيراتزيدالواردات

أجهزةمثل،الالات-ا:هيالأمريكيةالصاداتأهم

والالاتوالمحركاتالكهربائيةوالأدواتالحاسوب

وآلاتوالجراراتوالهاتفالعلميةوالأجهزةالصناعية

وقماوسياراتطائراتمنالنقلوسائل2-الحصاد

السلع-4النفطخاصةالمعادن3-.لهااللازمةالغيار

وغيرهماوالفولاذوالحديد،والأحذيةالملابسمثلالمصنعة

الغذائية.المنتجاتء-.والمنسوجاتوالورق،المعادنمن

تجاريا:المتحدةالولاياتمعهاتتعاملالتيالدولأهم

منكلالدولمنالثانيةالمرتبةفيوتأتىوكندا،اليابان

الشعبية.والصينوبريطانياوألمانياالمكسيك

دوراالحكوميالإنفاقيؤدي.الحكوميالإنفاق

الاتحاديةفالحكومة،الأمريكيالاقتصادفيمهما

%أ6نحوتوظفالمحليةوالحكوماتالولاياتوحكومات

الموظفينمنالكثيرأنمنالرغموعلى.العاملةالأيديمن

العامة،السياساتبصنعمباشراارتباطامرتبطونالحكوميين

والمدرسينالبريدوعمالالشرطةرجالمثلمعظمهمأنإلا

العامة.الخدماتمجالفييعملونوغيرهم
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.للأمريخ!-!!كثيرةأشعالاكودرالإنشاءاتصناعة

وصطليمسىباسشاءيمومولىعمالآلرىوها

المدلى.إحدى

منبدل!الخدماتتقدمالتيالاقتصاديةاجماتالمعاتلكع!تطلق!الخدميةالصناعات

وهماك.الفعالياتتلكإحدىهيالصورةشلمتماهدهاالتيالمعلوماتو!عالحة.السبع

والمطاعم.الف!ادقوإدارةالح!صميةالخدماتأي!ا

الول!ياتوحكوماتال!تحاديةالحكومةتشتري

تنتىالتيوالخدماتأصسلعاخمسنحوالمحليةوالحكومات

المرتبةالاتحاديةالحكومةوتحتل!شويا.المتحدةالولاياتفي

بعضتشتريإذبموالخدماتللسلعمشتركأكبرالاولى

الشركاتمنوسلعامعداتمثلا،حسالجيعث!مؤسساتها،

.الدولاراتبلايينعلىقيمتهاتزيد

التعليمعلىدخلهامعظماالود!ياتحكوماتوتنفق

اشئيسيةالبريةوالطرقوالمستشفياتالصحيةوالرعاية

منأكثرالمحليةالحكوماتوتنفق.الاجتماعيوالضممان

علىذلكمنمبالبنقلوتنفقالتعليما.علىدخلهاثلث

والنظافةوالطرقوالمستشفياتالمدنيوالدفاعالشرطة

العامة.والمتنزهات

شبكةالمتحدةالولاياتفيالبريةالطرثشب!صة.النقل

وتبب.كم6)000،002علىطولهايزيدإذبمضخمة

فرد.001لكلمميارة75للمواطنينالسياراتنسبة

معظمفيالسياراتيستخدمونالأمريكيينافإنولهذا

%25نحوتنقلالشاحناتأنحصما.الشخصيةتنقلاتهم

.المتحدةالولاياتفيالبضائعمن

فيالحديديةالسككخطوطأطوالمجموعيبلغ

الأولىالمرتبةوتحتلكم042).00نحوالمتحدةالولايات

35%نحونق!!فيتساهماإذ،الأخرىأضقلاوسائلبين

الركابمن%ابنقلإلاتساهملالكنها.البضائعمن

فقط.

منوأقلالركابمن%18بنقلالطائراتوتساهم

بمدينةالدولىأوهيرمطارويعد.فقطأجضائعامن%.،ه

ازدحاما.أحالمامطاراتأكثرشي!صاعو

ولكن،البضائعمن%أءبنقلالنهريةالوقوتساهم

المسيسيبىنهرعبرنقلهيتمالكميةهذهنصفمنأكثر

الملاحةفيتستغلالتيالمسيسيبيروافدأهم.وروافده

وتشكلوأوهايو.وميسوريأركنساسهيالنهرية

الولاياتفيالثانيالرئيسيالمائيالممرالعظمىالبحيرات

تلكبينلورنسمشتيربطحيثالمسيسيبيلعدالمتحدة

الأطلسي.والمحيطالبحيرات

ميناءالأهميةفىويليهنيوأورليانز:الرئيسيةالموانئأه!

المتحدةالولاياتفيوتوجد.وهيوسقنيويوركمدينة

النفطنقلبوساطتهايتمالتيالأنابيبمنضخمةشبكة

منالشبكةتلكوتسهم،الطبيعيوالغازومشتقاته

البضائع.من%25بنقلالأنابيب

النشروسائلالخاصعالقصاأيمتلك.الاتصالات

الد!شورويكفل.المتحدةالولاياتفيوالتلفازوالإذاعة

يكفلكما،تامبشكلوالصحافةالرأيحريةالأمريكي

نأإلا.الحكومةرقابةدونوال!ذاعةالصحف!عملحرية
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الخارجيةالطرقشبكة

الولاياتأنحاءتغطي

الوقوتشكل.المتحدة

الرئيسيالمفتاحالحارجية

فيالممتازالحقللنظمام

إلشاءيوفركماالبلاد.

أعمالأوصيانتهاالطرق

حميعفىللماسكثيرة

البلاد.أنحاء

فحشأوتشهيربهشيءأيإذاعةأونشريمئأيضئاالقانون

فإنذلكمنالرغموعلى.عظمىخيانةيكونأنيمكنأو

الحدضمنيبقىالإعلاموسائلفيالحكومةتدخل

التراثمنألمماسياجزءاالأفكارتبادلحريةوتعتبر.الأدنى

الأمريكي.الديمقراطى

فيهيوسقومياء.المتحدةالولايات!يكثيرةرئيسيةموانئتوجد

ازدحاما.الأكثرالموانئأحدت!صساس

صحيفة006.1نحوالمتحدةالولاياتفييوجد

نسخة.مليونستينإلىتوزيعهامعدليصل،يومية

أسبوعية.شبهأوأم!بوعيةصحيفة.0007نحويوجدكما

الغالبفيتخدمالصحفمعظمأنمنالرغموعلى

الرئيسيةوالمجلاتالصحفأنإلا.المحليةمناطقها

والنيويورك،توديإي.إسويو.،ستريتوولكصحيفة

فيتوزعوغيرهامونيتورساينسوالكريستيانتايمز،

وولصحيفةوتعد.المتحدةالولاياتأنحاءمختلف

أكثرالماليةالشؤونفيالمتخصصةجيرفالستريت

توزيعا.الأمريكيةالصحف

11)003منأكثرالمتحدةالولاياتفيويوجد

محليةتلفازمحطة1)005منوأكثرإذاعةمحطة

واحدتلفازجهازمنأمريكيبيتأييخلوولا.ووطنية

الأقل.على

أيضا:انظر.حدةعلىكل،الأمري!جةبالولاياتالخاصةالمقالاتانظر

فنون

المومحيقىالسيسماصاعةمدرسة،أسكان

الروكموسيقىالمسرحيالهزليالرضالأد!،الأمريكي

الريىموسيقىالعمارةالبلوز

احثسائعةاالموسيقىالتجريديالفنآرتالبوب

السحا!ناطحةالموسيقيةالكوميدياالتشكيليالتصوير

!،المحتالمتحفالضوئيالتصوير

مدرسة،هدسوننهرحوحمهايممتحفموسيقى،الراجتايم

المسرخلةالروا

لمسرحيةاالشعر
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لتاتلاأ

سيتىأتلانتيك

!لسإلدياسا

أنكورخ

مديةأوكلاهوما،

بالتيمور

سرنجزلالم

بتحسيرخ!

لرمحجهام

لفلو

بوسطر

لاسدا

ترويتد

نفرد

اوالتربية

معةا!

ريكوبورتو

حزر،ءستوالااحط

لأمري!صيةامواسا

حمال،لأبلاشرا

إ!رحليدز

جال،ليععيأ

لحبالا،لأواجمحبيةا

بحيرة،ريوونتاأ

لهر،يووهاأ

لحيرة،يريإ

العظ!المحيرات

جبال،ريدخالبلو

!عار،لوجيت

حلئ،ليكتحتميسا

ا،مريكية1الساحليةالحبال

سد،كوليلدجرا

بحيرة،حورج

الوطنيرشمور

حما!،التدكاري

لإعلادا

لأقليةا

ميشلأا

كاش،لستالبشكوا

لحريةااطتمتا

ا!دهميةاالوابةجسر

وبلدانمدن

سيتىدودج

ريتشمولد

ليوأ!وأرصتالى

دييحوساد

درانسيس!صساد

لويسسات

!سساتي

مدية،ليكسولت

شيكاعو

فيلاداغيا

!ينيكس

كليملاسد

سيتيكسماس

التعليم

رسةلمدا

معةحا،ردرفاها

خارجيةمناطق

الأمري!جةاآيلالدرفيرح!!

حزر،رولير!ا

حرر،لمارشا

طبيعيةمعالم

حال،الروكي

حرالديريو

صدع،ألدرياسسار

بحيرة!لير،سات

البحمري،لورسرسات

طريق

جلهلر،سات

أ!حما،امصرىاسموكي

الكرىالسهوأ!

قواتمو،

لحيرةسويريور،

شحيرة،العبرىأجكسوات

كيزلمحلوريدا

جسال،تس!،!كا

حمالسلسلةالكسكيد،

لصكوأ!مبيا،

صلةذاتأخرىلات

سةشر،أجكتريكإحرال

ثةشرموتورر،حمرال

كشاكيديري

أجقراراعي

مؤسسةرالد،

بالمحوماطرصسةالراحة

شيجاسل!س

أبحلوسلوس

ا!يسفيل

ممميص

ممطميا

كىميلور

!كيسميا

شمما!سا

لرأورلياسيو

يةمد،يوركليو

!ا!لوهو

سقهيو

سي.يد.شحط!وا

س!!،حامعة

حرر،،يارما

يرةحر،يواميد

يرةحز،يكو

حصدكيص

آيلاسدأ!ج

كايماولا

ا!؟اماوسا

لثر،المسيسيبي

ا!ظيماالماءمتسم

لحيرة،!يتشيحالى

ر!،ميسوري

شلالاتساحارا،

سدهودر،

لحيرة،رهيورر

المرتوادي

متره،الوطيبلوسئود

نهر،يلومشود

الوطي،!ميميتيير

متره

العصاءرحلات

الروديو

السيارة

المالشارع

اعائرةا

اعلما

الأمرلمجكية،اوالرثالهات!مقاطعةكولو!بيا،سامالعم

شركةالكويكرزعيلاحتماااغصما!ا

البمترهجرةكمفرالكي!!!صلورت

الأمريكيودالهنود4للفضادحونسرمركرالقطر

هوليوودالتحقيقاتم!خصي!جةا\ش1السلحةاغواتا

ايركزيةالمحابراتاءوكاالميدرافياصسلةاكرة

تاريع،التحدةالولاياتاطكتحةأغاعدها3كر

ح!صمة،المتحدةالولاياتالمور!ودالأمري!جةاالقدمكرة

الموضوعصرعا

الأمريكيةالأمة-أ

البعيدةالماطق-حالسياسيةاضقسيماتا

الحعرا!يةالأشاليها!

السكان-2

اللعةحا!سكاداعدد-أ

اعسكالىاأصل-!

المعيشةأنماط-3

الدي!-دالمدلىحياة-أ

الترويحهـي!11حياذ-!

لطعاماواضعليدا-خ

لفنونا-4

لسطحا-5

الألأشا!رتفعات

الساحليةاطححمصات-!

الداحليةالسهولخ

يتحيتاواأ-وزاركأتمرتفعا-د

ي!الروحالهـ

الغرديةالحبليةوالسلاسلالاحواص!والهصا!-ة

الهادئالمحيطعلىالمطلةاحسهولواالححليةأ!سلاساار

اباخ-6

الاقتعهاد-7

الحد!اتصاعةرالطبيعيةالموارد-أ

الماليةالحدماتح-قةال!هاأمصادر!

ةالتحار-طالصاعةح

الححوميالإنفاقياشراع!د

النما!كاضعدي!هـا

الاتصالات-لالإستاءاتصاعة-و

أسئلة

واطساحة؟الس!سادحيتم!العالمدوأ!ب!!أمري!!اوصغما-

الأجماس؟صهرلوتقةاللادسميتلمادا

السلاد؟أقايىاأهماما-

اشراعية؟أمريحا!شحاتأهمما

الأمريكية؟المتحدةا!لاياتافيالحفاضاالماطتأ!ما-

المتحدةالولاياتفيالمدارستواحههاالتيالمشكلاتاذكر-

الأمريكية.ا

؟المتحدةالولاياتلميالرئيسيةالأديالىما-

الحضريةالحياةفيوالإيجابيةالسلميةالحوانبسعضادكر-

.المتحدةلالولاياتوالريمية



الكبرىالاقتصاديةالأزمة

181،تاريخالمتحدةالولايات

الفضاءعصر

العالم.!يوقوةغنىالأكثرالأمإحدىميلادعنمثيرةقصةإنه.ممنة002منأكترإلىيمتداللتحدةالولاياتخ

الأمريكيةالمتحدةالولاياتاريخ

الأمريكيونالهنودكان.تاريح،المتحدةلايات3

الأرضيةالكرةلنصفالوحيدينالسكانهمسكيمو9

عبرالأوروبيةالبلدانسكانمنأعدادأبحرتثم.بي

البريطانيونالمستعمرونبينهممنكانالأطلسيسط

تحتالشماليةلأمريكاالشرقيالساحلفياستقرواين

المتحدةالولاياتمكونينعنهاستقلواثم،البريطانىكم

النبذةهذهفينوجزعشر.الثامنالقرنأواخرفيسيكية

الوقتوحتىالوقتذلكمنذالمتحدةالولاياتجخ

ضر.

الأوروبىالاكئشاف

الحاديالقرنحواليالفايكئفياكتشف.الفايكنج

حاليا-أمريكاشمالىإيريكسونليفبقيادةالميلاديس

بوجودأحديعلمولم.هناكيستقروألملكنهم-لا

الإيطاليالبحاررسمأنإلىالغربيالأرضيةالكرةف

ملكبمعساعدةونفذهاغربا،بالإبحارخطخه/لمبوس

.الميلاديعشرالخامسالقرننهايةفيوملكتهاطنيا

أمريكاسميتالذيفسبوتشيأميريغوالإيطاليقبه

الجغرافية.الكشوفان!:.حه

والأزتكأمريكاأواسطفىوالبرتغاليونالأسباناستقر

الأرضيةالكرةنصفعلىمسيطرين،والبرازيلالمكسيكية

أسبانيا.ان!:عشر.السالغالقرنمطلعفىالغربي

مهمةتواريخ

أ!مبانيا.م!الغربيللعالمكولمبوسرحلةام294

لمصلحةالشماليةأمريكاإلىالأولىكالوتجودرحلةأم794

إنجلترا.

ماإلىكالرالألفاريزبيدروالمرتغاليالمكتشصوصولأم005

بالبراز!ل.الآنيسمى

إلىمتحهافلوريدااكتشافليودديبوسالأسبانيبدأم1513

.يوتأوففاونق

المكسيك.أزتككورتيزهيرناندوالأسباليالفاغهزمام521

بكندا.لورنسسانتحليجإلىكارتييهجاكالفرنسيوصلام534

ديفاسكويزفرنسيسكوالأسبالياكتشفم0154-1542

أمريكا.غرىجنوبكورولادو

الآديسمىفيماأوروبيةمستوطنةأولالأ!سبانألسي!أم565

.المتحدةالولايات

دريطاليةمستوطنةلباءرالىوالترللسيرالفاشلةالمحاولةم1585

أمريكا.فىدائمة
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شرقياكتشافبدأوافقدوالفرنسيونالإنجليزأما

كندافيوالإنجليزالفرنسيوناستقرثم،الشماليةأمريكا

بينالنزاعوظل.ذلكبعدالمتحدةالولاياتصارفيما

حربفىفرنساإنجلتراهزمتأنإلىالسلطةعلىالقوتين

عضر.الثامنالقرنمنالثانيالنصففيالسعبعالصنوات

الاسدمماريالتراث

لإنشاءام585عاممحاولتهمفيالإنجليزفشلبعد

منتمكنوا،المتحدةبالولاياتالآنيعرففيمامستعمرة

جيمستاونهيالشماليةأمريكافيمستوطنةأولتأمميس

بعدفيماأمريكاإلىالمستعمرينمنالعديدجذبتالتي

التيالعديدةالصعوباترغممجتمعهمكونواحيث

واجهتهم.

المستوطناتحولتعشرالثامنالقرنمنتصفوفي

وتشملالجنوبصىبريطانيةمستعمرة13إلى

أيلاند،رودوحزيرة،وكونكتيكتماساشولحميتس،
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م16
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(7531-061)7مهمةتواريخ

ممستوطنةكأولحيمستاودالمستعمرينمنعددأيس!

الشمالية.،مريكالريطهانية

تمتريعية.سلطةكأولالسوا!مجلسديرحيياكولت

لأمريكا.بليموتمستعمرةلالححاحعردوام!ألمسى

ليولدرلاسد.مستوطنةا!ولديولىاكود

.المستعمراتفىكليةكأولهارفاردألسست

نيوسوسدد.مستوطنةالسويدمنالنارحونألمس!

فيتعليمينظامأولماساشرسيتسكونت

.المستعمرة

أمريكافيالدينيللتسامحقالونأولماريلالدأجارت

التممالية.

ونيوسويدد.نيوندرلاندعلىإبحلتراسيطرت

)أخبارالمستعمرةديناححةصحيمةأول!درت

لوسطر(.

عاصفةحلالمنورقيةطائرةفرال!ط!!دياميرأطلق

الكهرداء.منضر!البرقألىضهن

س"*ءرزل!ء-!ص!كا+!كا3*-طكل؟برسثي!ءعلأ!ء3

عتر.ا!سادساالقردحلالأمريكاإلىلرحلاتأقطهارعدةم!أوروبيونمكتشفونقام

الودودي!اله!ودبعضالممطرفىويدو.أم562سمةفيللوريداساحلمنيقتر!نوهم

وملاحيهريموجادالمرنسىالمكتشم!أعلاهالمحظرويظههر

الحدد.القادمينلتحيةتجمعواوقدىالتاطئطولعلى
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نياوبنسلفا،ونيوجيرسي،يوركونيو،يرمبشاونيوها

ليةلشمااروليناوكا،ندريلاوماوفرجينيا،ويريلاود

وجورجيا.،لجنوبيةوا

الأمريكيةالمسلوطنات

تلاقيالتيللمصاعبمدركاالأوروبيالمستعمركان

عليهاتغلبواوقد.الضرورياتلتوفيرأمريكافيالحياةطالبي

كنوكانوأسبانيا،والدنماركوفرنسابريطانيامعبالتجارة

كالسجناءخيارلهميكنلمالذينأولئكأمريكاإلىانتقل

منالإنجليزوأسرىإنجلترا،فيالمكتظةالسجونفي

المستعبدين.منوالأفارقةالايرلنديين،

تجاهلهملكن،البريطانيالحكمتحتالمستوطنونعاش

بريطانيا.معالخلافإلىأدىالبريطانيالقانونلتطيق

.حياةأمريكا،فيالاستيطانانظر:

الاستقلالنحوالتحرك

بنالأرضحولالصراعقاد.السبعالسنواتحرب

مأ475عامفىالسبعالسنواتحربإلىوفرنساإنجلترا

أمريكاعلىإثرهاعلىوسيطرتبريطانياكسبتهاوالتي

ثمومن،المسيسيبينهرحتىالأطلسيمنالشمالية

حركةبدءإلىقادتتغييراتعدةفيالحربهذهتسببت

السياساتفيتغييراتشملتالمستوطنيناستقلال

القانونيةوالوثائقالصحفعلىالعامةوالضرائبالبريطانية

الطابع.قانونانظر:.الأخرىوالمطبوعات
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(7831-4751)مهمةتواريخ

برا.بميلادلفيانيويوركمدينةربط

فيلادلفيا.شوارعأصيئت

ومميطرتالسبعالسنواتحر!فيفرسسابريطانياهزمت

الشمالية.أمريكام!الشرقيالحزءعلى

ومنعتالشماليةأمريكافىاحتياطياحيشابريطانياوضعت

الأ*ش.جبالغر!فىالامشيطادمنالمستعمرين

الضرائ!وفرضالطابعقانونالبريطاليالبرلمانأجاز

اهسمتعمرات.فيالمحشوراتعلىالمحتلفة

لوسطن.مدبحةفيالأمريكيينالمدنييرالريطانىالجيمققتل

الشايبإلقاءبارتىتيببوسط!ماعرفالمستعمرونلعد

المعاملة.سوءع!احتجاحابوسطىميناءفيالريطانى

أيضاوشملتبوسطنالمحتملةغيرالقوانينأغلقت

المستوطنين.لمعاقبةأحرىخطهوات

ضدإحراءاتاتخادفيللنظرالقاريالكونجرساجتمع

البريطهانيين.

والبريطانيين.المستعمرينبينالأمريكيةالثورةحر!

الولاياتوكونواالاستقلالإعلانالمستعمرونتبى

الأمريكية.المتحدة

.يوركتاونفىالبريطانيينالأمريكيونهزم

الأمريكية.الثورةلإلهاءباريصاتماقية

لدىغاضبةفعلردودالتغييراتهذهوأثارت

"فرضشعارورددوابشدةعارضوهاالذينالمستعمرين

نأفيالاحتجاجونجحطغيانا"يعدتمثيلدونالضرائب

.ام766فيالطابعقانونالبرلمانألغى

*!س-سء

كأرو!!ت*كأكا!6بمىهـ3!ش-ير!ئر؟

)علىشماليمهاجرالصورةوفي.الفيافيتلكفيلهماستقرارأماكنلتأمميصمللأوكللدونيعملونكانواالعملفيالجادونالمهاجرون

التبغيعبئونوهمالحمو!فيمزرعةفييعحلونالذينالمستعمديىبعضاليسار(و)ع!.بناءهيريدكانلممزلمحددبحجملوحايصنعوهو(اليمين

تحفرجون.وه!المزارعأصحا!يرىبينماأورولاإلىلإرساله
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4ءكال!ير+3ء،ا.!ي!4

!م!ز!شبر؟ل!ممئمهتن!كلئش!

!فهـق!!لخ!دطبمجع
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يلىم،أم765لسةالبريطاىالبرلمالىأحارهالديالطوابعقانون

الصورةتمير.ألحصبوعاتاعلىضريبةلتكودالطوابعبحتراءالمسمتعمرات

برسمالمستعمراتلىالرساصرأحدقاموقدى.الضريبةطابعاجساراإلى

عنتعميرا،اليمينإلى،الموترمرمتقاطعت!!وعظمت!!جمحمة

القالون.دلكعلىاحتحاحه

الاستقلالإلىالطريق

الأمريكيين!تالوفاقيستمرلم.الصراعتجدد

مثيرةجديدةقوانينصدرتفقدطويلا؟والبريطانيين

منكلإلىقواتهاأرسلتبريطانياأنلدرجةللسخط

سميفيماالمواطنينبعضقتلواحيثونيويوركبوسطن

بالاحتجاجالأمريكيونعليهاردالتىبوسطنبمذبحة

بريطانيافعاقبت.بارتيتىببوسطنالمعرزف

ميناءإغلاقفيالمتمثلةالمحتملةغيربالقوانينالمتمردين

المستعمرينوإجبار،البريطانيالحاكمس!طةوزيادةبوسطن

مستعمرة21كونت.البريطانيينوإطعامإيواءعلى

أجبرالذيلفيلادلفياالأولالقاريبالمجلسسميما

.الكونجرسانظر:.القسريةالقوان!تسحبعلىبريطانيا

فاعتدت،المستعمراتعلىجورجالملكغضب

نارأوقدممالماساشوسيتسالعسكريةالمؤنعلىجيوشمه

الكفاحوألعشمرلهاالبعضمعارضةرغمالأمريكيةالثورة

.الاستقلالأجلمن

الرابعالقاريالمجلسأعلنام776يوليووفي

الأمريكية.المتحدةالولاياتمكوناالاستقلال

حتىوبريطانياأمريكابينالطاحنةالحربالمشمرت

يوركتاونمعركةفىم1781فيالأمريكانانتصر

فىباريسمعاهدةالطرفانوقعثمبفرجينيا.

الثورةانظر:.الأمريكيةالثورةأضهايةإعلاناأم783

الأمريكية.

جديدةدولةلكوين

بعدالأمريكيةالمتحدةالولاياتتكونت

قدكانتام781وفيام،783عامباريساتفاقية

الولاياتدستوروكتب.الفيدراليةالحكومةتكونت

علىمركزةأحوالهاواستقرت،أم787عامفىالمتحدة

معينةحرياتالمواطنمنحتالتيحكومتهاومكونةالنمو

الولاياتوباشرت،والصحافةوالديانةالتعبيرحريةمنها

بعضها.عنمستقلةأعمالها

الخاسرةام812حربكانت.الوطنيةالروحكلو

للثقةمصدراوأمريكابريطانيا،النزاعلطرفيبالنسبة

معالجةعلىالبلادركزتالصلحوبعدأمريكا،فيبالنفس

الاقتصاديالنظامتكوينمحاولةوخاصة،الداخليةأمورها

والمنتجاتالصناعةبدعمالحكومةيلزمالذيالأمري!ش

العمل.وتوفيرالزراعية

الوثيقةالدستوراتفاقيةلحفكحورأرسلواالدينوبالمدولولى.الأمريكيةالمتحدةتارلإلولاياتفيالأهميةاصالعةاالأحداتس!!منالدستورتوقع

الحير.دلكمندالمتحدةا!ولاياتالأساسىاغا!لىاوأصبحم1788لسةفىعليهالتصديقوتم.أم787عامفي
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الأوائلالروأدقوافلوكانت.وإليمويماريلاندبينامتدقدكاد!يهالعملانتهىوعندما،القديمةأمريكافيالمتبعالتنقلطريقكادالوطنيالطريق

والراحة.بالطعامالمسافريىتزودالتيالنزلبعضالطريقعلىتوجدوكات.الغربلحوعليهتمر

الثقافاتتبنيتحاربقوميةثقافةنحوجديداتجاهنبع

الفنمعالمظهرتوقد.الأوروبيةالحضارةعلىالمبنية

الشعبيالأدبازدهركما،والأثاثالمبانيفىالأمريكي

كأعمالالأمريكيةوالحياةالتجاربيعكسبدأعندما

واشنطن.وإيرفنجبنتوماس

لتوسعا

منعشرالتاسعالقرنخلالالأمريكيةالدولةامتدت

غرباالجديدةالمستوطناتوبنيت،الساحلإلىالساحل

وميسوريأيواإلىتجاوزتهثم،المسيسيبينهرحتى

.الغربأقصىإلىالكبيرالسهلوعبروأركنساس

الغربنحوالزحفإنإذالهنود،يمالصراعوبدأ

الشرقيينالهنودالحكومةودفعتأراضيهمعلىتعدى

المسيسيبي.نهرغربإلىللهجرة

مماالغنيةللأرا!يبالنزوحاقتصادياالتوسعحدث

إنتاجهاوانتشرالاولالطرازمنزراعيابلذاأمريكاجعل

فيالمعادناكتشفتوكذلك.الدولبينالقطنمن

واجهتبينما.بكاليفورنياالذهبأهمهاومن،الشمال

.حادةاقتصاديةمشاكلالفيدراليةالحكومة

ولم،والشيوخالنوابمجلساتأسسالدستوروبموجب

الحقوقشموليةعدمبحجةالدستورالولاياتجميعتقبل

فيرئاسيةانتخاباتأولوأجريت،لجمئالولاياتالمتاحة

كمارئاسيةمهامأولواششطنبموجبهاتولىام978

.سي.ديوأشنطنإلىفيلادلفيامنالعاصمةتحولت

وكان،اقتصاديةمشاكلالجديدةالحكومةواجهت

وتوماسالماليالسكرتيرهاملتوناللوردعناصرهاأهممن

فيمشاكلواجهت.كماالداخليةسكرتيرجيفرسون

الحربفىبالحيادواشنطنحسمهاالخارجيةعلاقتها

بريطانيا.ضدوأسبانيافرنسابينالدائرة

الشارعورجلالسياسة

آدمزكوينسيجونلهارشح.أم482انتخابات

لمونرو،خلفاآدمزبتنصيبانتهت،جاكسونوأندرو

الديمقراطيالحزبعنهنتججناحاجاكسونفكون

الجاكسونية.بالديمقراطيةلاحقابرامجهعرفتالذي

الألصرأبناءاحتكارانتهىالحكمإلىجاكسونوبمجىء

انتهجهاالتيالتعيينسيالممةوسميت،للسلطةالغنية

السياسيينلإرضاءلخضوعهوذلكالإرضاءبنظام

وأحزابهم.

كثيرةسياسيةحقوقللنساءتكنلم.المرأةحقوق

المتزوجةفالمرأة.أمامهنمغلقةوالكلياتالجامعاتوكانت

وليسلزوجها،ممتلكاتهاتذهببلشيءأيتملكلا

(ام981-1)784مهمةتواريخ

الدستور.كتابةأم787

تتطهورالسيامسيةالأحزاببدأتعشر،الثامنالقرنمنالتسعينياتفي

.المتحدةالولاياتفي

بالقوةتدوربمكائنيعملالقطنلسميحمصنعأولإنشاءامهـ97

سليتر.صمويلكونهالمائية

السميج.لصناعةويتنىإليتحسطلىام397

العاصمة.دي.سى.واشنطنصارتام008

تقريبا.المتحدةالولاياتحجمومضاعفةلويريالاشراءام308

الغربي.بالوسطالشرقلربطالقو!يالطريقتعبيدلدءام811

وبريطانيا.المتحدةالولايات!ن2811عامحربام81-5ا281

الوطني.العلمنشيدكيسكوتفرانسيصكتبأم814
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(م9481-0281!!)!مةريختوا3

آلرقيق.تجارليالمزاعأدهت!يسوريمصالحةأم82

.العر!أمورديالتدح!!سللأورولي!!مولروسياسةتحذيرأم82

العطمى.والمحيراتالأطلسىالمحيطسسبللردطإيريقماةام82

تجارية.لحاريةمركمةأولتومبتومم183

الضريبةبسحصسالانسحابالحموليةكارواجناتهديدام83

.الجديدة

الحصد.لآلةكورميكماكسيروسترحيصم183

.المتحدةالولاياتفىللبرقمورسصمويلتجرلةأم83

أوريجولى.عىلأمريكاريطهانياتحلىأم84

ي!واسعةأرصاأمريكاأصاهـإلىالمكسيكحر!كحس!أم84

.الغر!

كاليمورديا.ذهباكتشا!أم84

.اد!علىالتهافتأم84

أوبرلينكليةأنشئتثم.والتصويتالانتخاباتحقللنساء

معمحكمابدخولهاللنعساءسمحتوالتيأوهايوفي

التصويتحقيمنحنلملكنيخصهنمابامتلاكللنساء

.أم029عامإل!

كانتعشرالتاسعالقرنبدايةفى.التربويالإصلاح

الأطفالفقراءحرممما،تكلفةأكثرهاهيالمدارسأفضل

يطالبونوآخرونمانهوراسبدأأنإلىالتعليممن

دراسيةبرامجإثرهعلىفقا!ت،المدارسأوضاعبتحسين

البلاد.أرجاءفىللتعليموتوحيدللمعلمينوتدريبجديدة

إلغاءالإصلاحيةالحركاتأهممن.كانالرقإلغاء

العمالةعلىيعتمدالجنوباقتصادكانإذ.الرق

المطقةإلىالنهروحعلىأحبرواالشرقيةالأقاليممنالحمرالهنود

علىلالاستيلاءالبيصقيامفترةحلالالمسيسيبىدهرعر!الواقعة

لذلكشيحةرحلةأصس!مرالجيروكيوداله!ودوعانى.أراضحيهم

.الدموعبقافلةالرحلةتلكوسميت

21تكاتفتولكن،المستعبدونيقدمهاالتيالرخيصة

مصالحةبعدالجهودأثمرت.الرقلإلغاءولاية

ازدادفيماالاسترقاقضدالحركةفقويت،ميسوري

ضدبيضابكونهمبتفوقهمالجنوبسكاناعتقاد

السود.

المسدمصيالصراع

والشماليينالرقمؤيديالجنوبيينبينالصراعتفاقم

سنةفيكاليفورنيامصالحةنجحتانإلى،معارضيه

لمالقضيةلكنبينهما،تسويةإلىالوصولفيم0185

لقانونالكونجرسإجازةبعدخاصةنهائيةبصورةتحسم

الرقمؤيديبينالخلافعمقالدينبراسكا-كنساس

يعتبرونوالشمالالجنوبسكانوصار.ومعارضيه

مماالنظر،وجهاتلاختلافمتعارضينجناح!تأنفسهم

.واستقرارهالمجتمععلىأثر

الجمهوريوبقيقس!ينإلىالديمقراطيالحزبانشق

الانتخاباتفيلنكولنأبراهامفوزعلىسعاعدممامتماسكا

رشحالذيالديمقراطيللجناحالجمهوريينلتأييدالرئاسية

11لانسحابللرقالمعارضلنكولنفوزأدى.لنكولن

ولاياتكونتالتىوهىالاممترقاقمؤيديمنولاية

المتحالفة.أمريكا

البناءوإعادةالأهليةالحرب

فيوالجنوبالشمالبينبدأت.الأهليةالحرب

وفىعموما.للبلادمدمرةنتائجهاوكانت،أم861

فيالمستعبدينوتحريرالمساواةلنكولنأعلنم8631

الاتحاد.عنالمنشقةالمتحالفةالمناطق

إلىالتنظجمإعادةسياسةحيالالشماليونانقسم

بينالشقاقإنهاءالمعتدلونأراد.ومتطرفينمعتدلين

ثم.الجنوبمعاقبةالمتطرفونوأراد،والجنوبالشمال

هذايحسمأنقبللنكولنأبراهامولكص!جوناغتال

فيفشلالذيجونسونأندرونائبهبعدهفجاء،الخلاف

(ام986-0851)مهمةتواريخ

للممتمكلة.المؤقتوحلهالرقيقلممسألةالتسويةأم085

عامةلفوضىقادالذيلراسكا-كنساسقالودإحارةأم854

.الرقحول

.العربأقصىإلىالبريدححلبدأالسريعالحيلبريدام086

والحمو!.الشمالبينالأمريكيةالاهليةالحر!أم1861-865

الاتحادية.المنطقةليالمستعمدي!تحريربيالىام863

.الرقمحرماللدمشورعشرالتالتالتعديلام865

م!رومميا.شراءألاسكاام867

نأإلاجونسونأسدروالرئيسبحلعالموابمجلسقرارأم868

يعصله.لمالمتميوحمجلمي!
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فىالأحداتأهممنتعتبرأم(865-1861)الأمريكيةالأهليةالحرب

أمريكي0.54""منأكثرسقطجتسبيرجمعركةوفي.والحسوبالشمال

المواطنبحقمعترفاالدستورعدلثملنكولنسياسةتنفيذ

.ام087فيوذلكالمواطنةفيالأسود

والإصلاحالتصنيع

التاسيعالقرنمطالعفيأمريكافيالصناعيالنموبدأ

للقوىمعوقااليدويالع!لكانأنبعدالميلاديعشر

.الأعمالفيوالتوسعالإنتاجية

الالاتحلتإذ،الأهليةالحرببعدالصناعةتغيرت

وانتعشالإنتاجفزاداليدويةالصناعاتمحل

سميمافنتجالتوسعلمقابلةالعمالتوزيعوتم.التسويق

الأعمالوأستوعبتهالاختراعانتععق.كماالعملتوريع

والأسلاك،الطباعةآلاتمجالاتفشملالإنتاجوجاء

الكهربائية،والإضاءة،والفونوغراف،والهاتف،الشائكة

البترولي.المحركذاتوالسيارة

وفي.الأعمالفيفاعلادوراالطيعيةالمواردوأدت

إلىمليونا2ءنزحإذ؟اسمكانعددارتفعنفسهالوقت

001إلى04مناسمكانعددفقفزالمتحدةالولايات

.مليون

،القطاراتخاصحةوالتنقلالمواصلاتولممائلتطورت

.الاتصالبسرعةالاقتصادأنعشتوالتى

الشركاتنشطتفقدوالبنوكالاستثمارمجالفيأما

أموالهملاستثمارالناسلاتجاهاستجابةالاستثماريةوالبنوك

.الصغيرةللأعمالالمالرأسوزيادة

بينداميةمعاركإلىالحربهذهأدتوقد.المأساويالأمريكيالتاريح

لقط.أيامثلاثةفيوأسيرومفقودوجريحقتيللين

العالمفيجديدمكان

الأولىالعالميةالحربخارجالمتحدةالولاياتظلت

إلىالألماناعتداح!اتجرتهاحينماام179عامحتى

بصورةخارجيةحربفيمرةلأولفاششركت،الحرب

!سأمريكافىرخاءعهدالعهدذلكوكان.كاملة

(ام929-7191)مهمةتواريخ

العالميةالحربفيالمتحدةالولاياتحاربتام91-819

لأولى.ا

.الأمعصبةفيأمريكااشتراكالشيوخمحلسردصام9

يسكنونأمري!!اسكادعالبيةأدالسكانىالتعدادألرزم91

.المدن

علىالخموربيعلمنععشرالتامنالدستوريالتعديلسريانام9

لمنحعشرالتاسعوالتعديل،الأمريكيةالأمةمستوى

.الاقتراعحقالنساء

حد.لأقصىالضريبةرفعأم9

فيولايةأيحقأيدتالتيتميسيفيسكوبسمحاكمةأم9

مدارسها.فيالتطورنظريةتدريصتحريم

للإذاعة.الذهميالعصر!دايةأم9

ليندبيرج.أ.تشارلزبهقامالأطلسىعبرمنفردطيرانأولام9

الصوتنظامفيهيظههرداححفيلمأولكانالجاز،مغنيام9

المسموخ.

لآلافماديةحسارةسببالبورصةسوقهموطم91

المستثمري!.
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بأسوأأم929عامفيانتهىلكنهالصاخبةالعشرينيات

أصبلاد.ابهاتمراقتصاديةانتكامعةوأطول

العالميوالصراعالاقتصاديالكساد

بمالبورصةهبوطبسبباقتصادياالأمريكيالمجتمعاهتز

وصناعيةتجارية4أعماوخمسرتوتاترت،فانهارت

منيعانونفكانوا،السكانعلىهذاانعكس،كماكثيرة

فيمدخراتهمضياعم!ببهالذيوالفقرالعملفرصشعح

فيذلكآثاروظهرتوتشردواالناسفجاع،المناقصات

بزوالروزفلتالرئيسوعدثم،الصفئوالخلفاتمنازل

أرلغبالرئاسةفازحتىذلكأجلمنوعمل.سريعاالأزمة

الجديد.الوعدعهدهوسميمتعاقبةمرات

الثانيةالعالميةالحربفيالمتحدةالولايات

غزاعندماام939فيالثانيةالعالميةالحرببدأت

وبريطانيافرنساوهمالحلفاء،وقامبولندأ،الألمانيالجيش

اليابانضدالحربأمريكاأعلشتثمألمانيا.ضدوآخرون

هاربربيرلفيالأمريكيةالعسكريةالقاعدةعلىلعدوانها

علىالحرببدورهماوإيطالياألمانيافأعلنت،هاوايفي

أمريكا.

تساندهمالقتالفىأمريكيمليون51نحواششرك

مساندةفيقاطبةالبلادوتكاتفتمجسداتالنساءآلاف

وكانألمانيا،الحلفاءجيودقأخضعتأم49ءفي.الجيعق

31و.روزفلتخلفقدترومان.سهاريأمريكارئيس

هيروشي!اعلىالذريةقنبلتهاأمريكافألقتاليابانيونيستسلم

الشهرفيناجازاكيعلىوأخرىأم49ءأعسطسفي

.النوويالسلاحانظر:رسميا.اليابادفاستسلمت،نفسه

الشيوعيةتهديد

)السابق(السوفييتيوالاتحادالمتحدةالولاياتاشتركت

بدالعداءلكنالحلفاء،جانبإلىالثانيةالعالميةالحربفى

)سابقا(السوفييتيالاتحادلمساعدةالحربنهايةلعدبينهما

كمافيها،الدولمنكثيرعلىللسيوةأوروبافيللشيوعبن

السوفييتيالاتحادوعمل.الصينعلىالسيطرةفيساعدهم

الولاياتهدففصار.الشيوعيةنشرعلىوالصين()السابق

الشيوعية.علىالقفهماءهوالمتحدة

العداءهذاسمي.الخارجيةوالسياسةالباردةالحرب

القوتينكلتاوظلت.الباردةالحربوالشيوعيةأمريكابين

بعضا.بعضهمالمواجهةاستعداداالنوويةالأسلحةتبنيان

ي!!ه!!!ء!!!ذيمير-------
ش،!

العاطلودالحياعالأمريكيونكاد.أطتحدةاالولاياتفىالمقر!ترتالعشري!القرلىسالتلاثيياتلميظهرتالتيالكبرىالاقتصاديةالأزمة

!منةحتىالصعمةالأوقاتهدهامحتمرت.الخيريةالحهاتلعضرلهمتشتريهطعامايتسلموالكيالخبزطوابيرلاسمعرلمحتطويلةصفو!فييقمولى

اضانية.االعالميةالحر!أ!تحدةاالولاياتدحلصعدماأم429
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(م9591-0391)مهمةتواريخ

الحاد.الاقتصاديالكسادمنأمري!صاعانتالعشرينالقرنثلاتينيات

الحديد.الوعدبرلامجرورللتالرئيصبدأم3391

التانية.العالميةالحر!فيأمريكاحاربتم4191-4591

الياباد.فيهيروشيما،علىدريةقنسلةأمريكاإلقاءام459

.المتحدهالأممثياقفيعضواالمتحدةالولاياتأصبحتام459

أمريكالمساعدة"!ترومانممياسة"لمترومانالرئيصأعلنام479

الشيوعية.تهددهاالتىالأخرىللدول

المجتفالأمريكي.فيالتلفازانتشرالعشرينالقرنخمسينيات

الحكومةإلىتسربواالشيوعيينأنمكارتىالسيناتورأعلنأم059

الاتحادية.

كوريا.أمري!صاحاربتم0591-5391

العسصريةالتفرقةدستوريةعدمالعلياالمحكمةأعلنتام549

العامة.المدارسفيال!حبارية

التفرقةعلىاحتحاحهالأصعريهجلوثرمارتنبدأام559

السود.ضدالعنصرية

رادمماأسبوتميكدضاءمركمةأولالسوفييتأطلئأم579

المضاء.لبحوثالمتحدةالولاياتحماس

حذرفيالجانبينكلاالنوويةبالحربالتهديدأبقىوقد

الباردةالحربأستراتيجيةأصبحتلذلكونتيجةشديد.

والدعاية،،النوويالسلاحباستخدامالتهديدعلىتركز

الضعيفة.الأمومساعدة

منبرافصارتأم49ءفيالمتحدةالأمتأسست

.الباردةالحربتهدئةلمحاولة

للحربنتيجةالكوريةالحربجاءت.الكوريةالحرب

فيالجنوبيةكورياالشماليةكورياشميوعيوغزاإذ،الباردة

الأملطلبالمشجابةللمساعدةأمريكافهبت،أم059

بعقدانتهتحتىسنواتثلاثالحربواستمرت.المتحدة

الهدنة.

الشيوعيةانتشارسبب.الداخلىوا!راعالشيوعية

فيهااللوموجه،المتحدةالولاياتفيعميقةانقسامات

للبحثالاتهامهذأقادوقد.وترومانروزفلتللرئيسين

والمجتمعالحكومةفيالشيوعيةالمؤثراتعنالدقيق

الأمريكي.

الحرببعدمامجتمع

فىالثانيةالعالميةالحرببعدالمتحدةالولاياتدخلت

في:تمثلتتاريخهافيالاقتصاديللنموفترةأكبر

الفرد.دخلمعدلوارتفاعبأنواعهاالصمناعاتازدهارا-

السكنحيثمنللناسالاجتماعيةالأوضاع2-تحسن

ريفيةومنازلممياراتمنالكمالياتاقتناءعلىوالمقدرة

العيشالبعففىاستمر،ذلك3-رغم.إلكترونيةوأجهزة

حيثمنمعاناتهمزادتالذينالسودخاصةفقر،فى

والمطالباتالاحتجاجاتثارتوهكذا.والتعليمالسكن

كنج.بزعامةكانتالتيتلكأهمهاومن

أم069عاممنذأمريكا

أقوىمنالمدنيةبالحقوقالمطالبةالسودحركةصارت

مشاهدفيتمثلتوقدالبيف،فيهاواشتركالداخليةالحركات

عنيزيدمافيهاشاركالتيأم639عامفيالحريةمسيرةمثل

واشنطن.مسيرةوسميتأمريكيمواطن000.002

وحث،أم619عامفيالرئاسةكنيديجونتولى

وأعقبه،العنصريالتمييزإبطالقانونإجازةعلى

المدنيةالحقوققانونإجازةفي!الذيجونسون

منالفقرظلذلكورغم.المحتاجينولمساعدةللسود

ألاحتجاجات،وزادت،المدنفيالكبرىالمشاكل

بالإضافةوالاغتصابوالسرقةالقتلجرائموتفشت

.والاكتئابالخدراتوإدمانالعقليةللأمراض

الاضطرابحالةمنفيتنامحربزادت.فيتنامحرب

بدأتفقد.العشرينالقرنمنالستينياتخلالالعام

فيتنامفىومعارضيهمالشيوعيينبينأم579فىالحرب

بعدهمامنوجونسونوكنيديأيزنهاوروساهم.الجنوبية

أواممطوفي.الشيوعيينلمعارضيالمساعداتبإرسال

قدالمتحدةالولايات،كانتالعشرينالقرنمنالستينيات

الحربساندوكما.فيتنامفيضروسحربفىتورطت

السياسةلهذهونتيجة؟بشدةأخرونعارضهافقدالبعض

ثانية.مرةالرئاسةلانتخاباتنفسهجونسونيرشحلم

الأمريكيونالفضاءرجالساعدالففاء.اكتشاف

بصعودهمالأمريكينللمواطنينالمعنويةالروحرفععلى

5ط!ول--بءيم!س؟بزص!3!!!3!!؟!-غيمم3حم!!-!
يم--كهلأكلم3!-كا!في

ص--ءكاء-؟-3ء!3-!!ك!!،7

عسي!يميهى!ك!7!ش!كا-!-7!--؟؟!+؟-إ!يمي

فيالإجباريالعحصريالتمييزبموحبهيمنعالذيالمدنيةللحقوققانون

الرئيسأرسلدقد،أم579سنةفيمثيرحدثإلىأدىالمدارس

مدارسإحدىإلىالسودالطلابليرافقواالجنودبعضأيزنهاور

الميض.منطلالهاكلكانالتيأركنساس
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والتكحولوجيا.العلوممجالفيأمرلكالهتتوماررياالرياديللدورمتالوهي،الأرضحوللىيدورووه!اغضاءاروادبعصرأحدهاللأرص!ورة

لهبطإنسانأولارمسترونجأولدننيلوكانالقمر،إلى

القمر.معطحعلى

العشرينالقرنمنالسبعينيات

اتهمالتيووترجيتفضيحةحدثتالسبعينياتخلال

بالتغطةالرئيسواتهم،بالسرقةنيكسونمؤيدوفيها

الستيمياتحلالرئيسيةوطيةقضيةأ!سحتللسوداللدنيةالحقوق

فيوالبيضالسودم!000.002نحولتحاركقدوالعشري!.القرنم!

.أم639مةفىسي.ديوالتسط!إلىمسيرة

فوردوأعقبه.أم749عامفيفاستقالعليهموالتستر

.جرىلماعنهعفواأصدرالذي

أخرىأقلياتبينالمساواةفيالرغبةوانتشرت

زادتالصناعيالنموومعوالنساء.والمكسيكيينكالهمود

زادسلامتها.كماعلىالحفاظوأهميةالبيئةتلوثمخاطر

الوقوداستهلاكوترشيدالطاقةعلىالحفاظبأهميةالوعي

بأنواعه.

معالعلاقاتنيكسوننمى.الخارجيةالعلاقات

مأ769كارترجاءثموروسيا.الصين:الشيوعيةالدول

قناةفيالنزاعإنهاءحاولنفسها،كمااسمياسةعلىفسار

بغزوه)سابقا(السوفييتىالاتحادمعالعلاقاتتوترتبنما.

الشرقمنطقةبمشاكلكارتراهتمكما.لأفغانستان

لأوسط.ا

منالستينياتأواخركانت.الداخليةالمشكلات

منأمريكاتاريخفىللغلاءفترةأسوأالعشرينالقرن

بدايةفيبمساوئهيطلالغلاءعادثمنفسهالقرن

.السبعينيات

ريجانسنوات

وتدهورتحسنبينتتذبذبالاقتصاديةالحالةظلت

بسببتقلالعجزنسبةبدأتحين،الثمانينياتنهايةحتى

الأمريكية.الصادراتزيادة
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العربيةألمالياإلىوصولهمأسدى،عنهمألرجالدي!الأمريكيونالرهائن

حراسمنال!يراليونكان.بلادهمإلىعودتهمقبلى،أم81!ينايرفي

المتحدةالولا!اتمساعدةعلىاحتجاحارهائ!أخدوهمقدالثورة

.المحلوعإيرادلشاه

لمركبةالمروعالحادثريجانعهدفيحدثكما

الفضاءروادمنممبعةضحيتهراحالذيتشالنجرالفضاء

الأمريكيين.

بماأمريكاانشغلتالخارجيةالعلاقاتمجالوفي

وإلسلفادورنيكاراجوا،:فيالوسطىأمريكافىيجري

أوروبا.غربىفىللحلفاءإمداداتأرسلتوكوبا.كما

السابق.السوفييتيمإلاتحادأمريكاعلاقاتوتحسنت
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ما069عاممنذمهمةتواريخ

للفضاء.يرلمما!أمريكيأولالأصغرشردبارتلتأصئألرأم9

كولا.منالصواريحالسابقالسوفييتيالاتحادأزالم91

المدنية.الحقوقليالمهمةالقوانينمنعدداالكونجرسأحارم91

.فيتنامفياللأمريكيالحيمقدخولام9

سطحعلىيهبطإنسانأولآرمستروجأولدننيلام9

القمر.

وانتهاءالحرب،فيتناممنالأمريكيحلاءالحيمقأم9

أم.759في

يستقيل.أمريكىرئيسأولنيكسونصارأم9

لتأمميسها.التانيلالقرنالمتحدةالولاياتاحتفلتم91

صورها.أقسىفيللمطالةيقوداقتصاديركودام91-829

السبعة.ملاحيهاوموتتشالنحرالفضاءمركبةانفجارام9

الأمريكى.الدستورتوقيععلىقرلينبمروراحتمالام9

العراقىالسظهامقواتإحراجفيالمتحدةالولاياتساعدتأم9

وتحريرها.الكويتمن

حديثةئطورات

وبجانبأم989عامفىريجانبوشجورجخلف

الخلئلينبمشكلةبوشانشغلالوسطىأمريكامشاكل

الأمريكيةالمتحدةالولاياتدوركانإذ،والعراقالكويت

بمساندةالكويتلصالححسمتالتيالحربفيرئيسيا

.المتحدةالود!يات

ركودمنالمتحدةالولاياتعانتأم،099يوليووفي

كا،ام199يونيوفي%7إلىالبطالةوارتفعت،اقتصادي

فيبوشالرئيسبفشليشعرونالأمريكيينمنكثيرجعل

الاقتصادية.المشكلاتمعالجة

جورجالأمريكىالرئيسوقعأم،199يوليووفي

خفضاتفاقيةجورباتشوفميخائيلوالسوفييتيبوش

عددلخفضالأولىألاتفاقيةوهيالالممترأتيجيةالأسلحة

وقع،ام399ينايروفي.المدىبعيدةالنوويةالأسلحة

خفضاتفاقيةيلتسنوبوريسبوشجورجالرئيسان

عددتقليصإلىأدتالتيالثانيةألاستراتيجيةالأمملحة

نصفإلىورولممياالمتحدةالولاياتفيالنوويةالأسلحة

الأولى.الاتفاقيةبهسمحتالذيالعدد

تقيمالمتحدةالولاياتبدأت،ام499عاموفي

التجارةاتفاقيةفوقعتجاراتهامعمتينةاقتصاديةعلاقات

منالكثيرأزالتالتي)نافتا(الشماليةأمريكالدولالحرة

الأعضاء.الدولبينالتجاريةالحواجز

وغيرهماوالاغتصابالقتلمثلالعنفجرائمظلت

منكثيرارتبطتوقد.الأمريكيالمجتيممشاكلأكبر

الأسريوالتفككالعقاقيراستعمالو!موءبالفقرالجرائم

إلىكلينتونبلالرئيسوصولوعند.الشوارعوعصابات

الداخليةالقضايابمعالجةاهتمام،391عامالحكمسدة

فيالعجزكلينتونعالجوقد.البطالةمعدلاتفهبطت

وفيه.النفقاتوتقليصالضرائببزيادةالاتحاديةالميزانية

لفترةكلينتونالرئيسانتخابأعيد،أم699نوفمبر

بعدانتخابهيعادديمقراطيرئيمه!أولليصبحثانيةرئاممية

روزفلت.فرانكلين

الموسوعةفىعحلةذاتمقالات

الخاصوالحزء،حدةعلىكلالمتحدةالولاياترؤصاءمقالاتال!

ايضا:انظر.الولاياتمقالاتفيالتاريحيةبالنمذة

تاريخيةوحروبفترات

التقدميةالحركةالسيعالسنواتحربحمياةأمريكا،شيالاستيطد

الحمرالهنودحروبالأولىالعالميةالحربالباءإعادة

العريةالتخومنيالجاةاضانيةاالعالميةالحربالصناعيةالثورة

المضاءرحلاتأم281عامحربالأمريكيةالثورة

العطمالكسادفيتامحر!الأمري!جةالأسباسةالحر!

ال!صريةالحر!الأمري!صيةلأهليةالحربا

المكسيكيةالحربالباردةالحرب
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صلةذاتأخرىمقالات

الأطلسيميتاقتمتار،العالمالامحتقلالإعلالى

البمترهحرةالعلماالأدهـ،الأمريكى

الأمري!جوراأعموداالقارىنجرسال!صلفدرالىال!صالاتحاداتماقيةلود

ح!صمة،التحدةا!ا،ياتااتماقيةيفلاور،ماالعربيالشمالىالتشريع

المتحدةا!لاياتامدأمولرو،حطة،جتسبيرج

ا!مريحيةالرقا

الموضوعصرعنا

الأوروبيالاكتن!ثاف-

الاستعماريالتراث-

الأمريكيةالمستوطنات-

الاستقلالنحوالتحرك-

الاستقلالإلىالطريق-

جديدةدولةتكوين-

الوطميةالررخنمو-أ

التوسع-

التنارعورجلالسياسة-

م4281التحابات-أ

المرأةحقوقب

الزبويالإصلاخ-خ

لرقاإلعاء-د

المستعصيالصراع-

البناءواعادةالأهليةالحرب-ا

ا!هليةاالحر!-أ

والإصلاحالتصنيع-ا

العالمفىجديدمكان-ا

العالمىوالصراعالاقتصاديالكساد-1

الثانيةالعالمةالحربفيالجحدةالولايات-1

لشيوعيةاتهديد-أ

الحارحيةأسسياسةواالباردةالحرب-أ

لكوريةالحر!ا-!

الداحليوالصراعالشيوعيةح

الحرببعدمامجتمع-1

ما069عاممنذأمريكا-1

فيتاءحر!-أ

المضاءاكتشا!-!

الع!ثرينالقرنمنالشعينيات-أ

الخارحيةالعالأقات

الداحليةالمشكلات!-

ريجانسنوات-أ

حديثةتطورات-2

أسئلة

الأورولي.الاكتمتما!قما!أمري!!اعنمحتصكمرةسبدةاكتب-

الآلىيس!ىليماالأسبادا!ع!!وماذ؟اغاي!صحاتحرهـعنمادا

المكسيك؟-أمريكا

ال!صنجرسفعلومادا؟المحتملةعيرالقواسيرصتعر!مادا-

تجاهها؟اغاريا

ولمادا؟أ؟482اتححالات!يرشىم!-

الأمريكية؟االأهليةاالحر!لدأتمتى-5

العالمي.الصراعفىوأترهالاشتصاديالكسادنتائحادكر6

العالمية؟المشاكلتجاهولوشوريحارلي!صسودسح!ل!علمادا-7

حكومةتقومحكوملأ.،المتحدةالولالات

وحماسه،،الأمريكيالشعببتمثيلالمتحدةالولايات

وتمتدوخارجها.البلادداخللهالخدماتكافةوتقديم

جميعإلىواشنطنالعاصمةمنالحكومةهذهأنشطة

العالم.نحاءأ

التشريعية،السلطة:هي،سلطهاتثلاثوللحكومة

التشريعيةالسلطة.أ!ضائيةأوالسلطة،التنفيذيةوالسلطة

الدولة،رئيسيمثلهاالتنفيذيةوالسلطة،الكونجرسيمثلها

الرئيسويقومالعليا.المحكمةتمثلهاالقضائيةوالسلطة

وتقوم.وتطبيقها،الكونجرسيقرهاالتىالقوانينبتنفيذ

فيالتشكيكحالةفيالقوأنينهذهبتفسيرالمحكمة

شرعيتها.

منكثيرةمناطقفيالأمريكيةالمسلحةأغواتاتنتشر

الأمريكية.السياساتلدعمأصمالعا

التىالختلفةالدوأجةالمنظماتفيالحكومةممثلويعم!!

كما،والاستشاراتالفنيةالمعوناتخلالهامنيقدمون

يعملكما.الأخرىالحكوماتممثليمعيتفاوضون

العامةالإدارةفيالمدنيةالخدمةموظفيمنالملايين

والبرامجالسياساتلتنفيذوخارجهاالبلادداخلالأمريكية

الحكومية.

حكوماتمعالسلطاتأجةأ!يدرااالح!صمةتتقاسم

تقومفبينما.الأمريكىالد!متورلصححسبالوأ،يات

)المركزية(،الاتحادنظامعلىاللأخرىالدولفيالحكومات

جميعفىالمطلقةبالسلطاتالمركزيةتتمئالحكومةحيث

المحليةوالحكوماتالولاياتلحكوماتوتتركالقضايا

الولاياتفيالحكومةتصعنفجدا،محدودةسلطات

حكومة،فيدراليةحكومة:مستوياتثلاثةإلىالمتحدة

فيالفيدراليةللحكومةولايحق.محليةحكومة،ولاية

فهي.تعدلهاأوللولايةالرسميةالحدودتلغيأنواشنطن

تنفذكمافقط،الدستورلهاخوأ!االتيالسلطاتتنفذ

إياهامنحهاالتيالسلطاتتلكأ!لاياتاحكومة

الحكومتانفيهاتشتركالتيأغضاياابعضوهناكالدستور.

نأبمعنىالدصعتور،بموجبالولايةوحكومةالفيدرالية

القضايا.هذهفيالسلطاتممارمعةحقهمامنالطرفين

الدستورتطبيقعلىبالرقابةالقضائيةأصسلطاتاوتقوم

.بالسلطاتيختصفيماللحكومتينبالنسبة

وجمعالقوانينبتطبيقالأمريكيةالحكومةتقوم

وحمايةللشعبالأساسيةالخدماتوتقديمالضرائب
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الولاياود!شورالاستقلالإعلانمنتستقىاللتحدةالولاياتحكومةأسس

الدستور.فوقرأسيوضعفيالاستقلالوصإعلانوقد.أ!اصمةا

فيوالنظامالأمنحفظعلىوالعمل،والممتلكاتالأفراد

تشجعالحكومةأنالملاحظمنأنهغير.والخارجالداخل

حقوقتحمىأنهاكما،الحكومةفيالمشاركةعلىالشعب

استقلاليةوتؤكدنفسهاالدولةتصرفاتمنالأفراد

الختلفة.الولاياتحكومات

التنفيذيةالسلطات

:أقسامثلاثةإلىالتنفيذيةالسلطةجهازينقسم

الختلفة.الوزارات2-.المتحدةالولاياترئيسمكتب-أ

المستقلة.الحكوميةالمصالح3-

واشنطفيالقوميةالوثائقمبنىفيالوثائقهذهوتعرض.المتحدةت

الرئيسويعيمق.الدولةرئيسهو.المتحدةالولاياترئيس

الختلفة.مكاتبهتوجدحيث،واشنطنالأبيففيالبيتفي

كامل-التنفيذيللجهازرئيسابصفته-يتحملوهو

،القادةتعيينوفى،الفيدراليةالقوانينتنفيذفيالمسؤولية

للقواتالعامالقائدوهو،وإقالتهمالمسؤولينوكبار

اللوائح،ويقترحالخارجيةالشؤونتسهيلويتولى،المسلحة

تعيينالرئيسويتولىلإقرارها.الشيوخلمجلسوالقوانين

الوفودوفي،الدوليةالمنظماتفيالأمريكيينالممثلين

.الأخرىالدولفيالدبلوماسية
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بصفتهالمهمةوالمنا!مباتالاحتفالاتعلىويشرف

للدولة.رئيسا

انتخاباتفيمشواتأرلغلمدةالرئيصرالشعبيختخب

ويتكون.فقطواحدةلمرةالانتخابهذاويحدد،عامة

الأبيض،البيتمكتبأمن:للرئيسالتنفيذيالمكتب

القومي،الأمنمجلس3-،والإدارةالميزانيةمكتب2-

المستشارينمكت!5،السياساتتطويرمكتب-4

المتحدةأطولاياتالتجارةتمثيلمكتب6-،الاقتصاديين

حمايةمجلس8-،العامةالإدارةمكتب7-،الأمريكية

السياساتمكتب-أ.الرئيعم!،نائبمكتب9-،البيئة

للموادالقوميالمجلس-أ1،والعلميةالتقنية

الخدرات.لمحاربةالقوميالمكتب-أ2،الاستراتيجية

.المتحدةالولاياترئيسانظر:

القومية،الح!صمةإدارةالوزاراتتتولى.الوزارات

الخارجية،وزارة-أ:هيعشرةأرلغالوزاراتهذهوعدد

،العدلوزارة4،الدفاعوزارة3،الماليةوزارة2

7-وزارة،الزراعةوزارة6،الداخليةوزارة5

والخدماتأ!محةاوزارة9-،العملوزارة8-،التجارة

المناطق،وتطويرالإسكانوزارة-01،الإنسانية

وزارة-31،الطاقةوزارة-أ2،المواصلاتوزارة-11

القدماء.المحاربينخدماتشؤونوزارة-أ4،التعليم

،الشيوخمجلسبموافقةالوزراءبتعي!نالرئيسيقوم

الوزراء.مجلسانظر:الوزراء.مجلستكوينيتموبذلك

ويتولىأمناء.أغبالوزراءمنعشرتلاثةعلىويطلهت

معظمتعيينويتم.العدلوزارةرئاصعةالعامالمدعي

أ!!!!

!

وبمسكوالحتمالأمريكياالعلمتتصم!اللتحدةالولاياتشعارات

معالسلمليترغ!أ!اإلىهداويرمروسهامرشهولىبعصسيال!قر

إلىترمرهرمومطعيرالثانيةالجهةوفي.الحر!إشعالعلىالقدرة

.أم776بتاريعالإلهيةالعماية

المدنيةالخدمةتعييناتبمقتضىالعلياالمخاصبفيالمسؤول!ت

المدنية.الخدمةانظر:

معالمصالحهذهتطورت.المستقلةالحكوميةالمصالح

بماالمجالاتمختلففيتعملوهي.الحكومةقوانينتطور

والمصرفيةالماليةوالشؤونالنوويةوالطاهشةالفضاءأمورفيها:

والضرائبالعلميةوالشؤونالعمالوعلاقاتوالاتصالات

الرئيسويقوم.العالميةوالتجارةالصغيرةالتجاريةوالأعمال

ويقوم،الشيوخمجلسبموافقةأحالمصاهذهأعضاءبتعيين

لذلك.مسبباتهناككانتإذالإقالتهم

التشريعيةالسلطات

الولاياتحكومةفيالتشريعيةالسلطاتتشم!!

مجلسمنيتكونوهو،الكونجرسالأمريكيةالمتحدة

التشريعيةالسلطاتتضمكما.النوابومجلصرالشيوخ

المعمارية،الهندسةإدارة-أ:هيإداراتثماني

الطبع،حقوقعوائدحفظإدارة3-،الميزانيةمكتب2-

مطعةمكتب5-،للحساباتالعامةالإدارةم!صب4-

تقويممكتب7-،الكونجرسم!صبة6-،الحكومة

.المتحدةللولاياتالنباتيةالحديقة8-،التقنيات

كماوتعديلها.الفيدراليةالقوانينبسنال!ضنجرسيقوم

انظر:.الدولةميزانيةواعتمادالضرائبقوانينبسنيقوم

الأمريكي.الكونجرس

ولايةلكلعضو.مائةمنيتألف.الشيوخمجلس

وعددالولايةحجماعنالنظربصرفيمثلانهاعضوان

ويرأس.سنواتستعضوكلخدمةوفترةسكانها.

.الشيوخمجلسجلساتالمتحدةالولاياترئيص!نائب

أعضاءفيهيحتيمالديالمبىهواتمحدةالولاياتفىالكابيتولمبنى

يستحدم.القوانينيشرعولىحيت،سى.ديواشسط!،!ىالكوبحرس

الحماحالمتميوخيستحدمكحااليسار،علىالذيالحاحاصوا!امحلس

اليمير.علىالآحر
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التيالوحيدةالجهةفهو،واسعةسلطاتالمجلسويمتلك

حالةفيالفيدرأليةالحكومةفيالمسؤولينمحاكمةتتولى

التيالوحيدةالجهةوهو.محاكمتهمالنوابمجلسإقرار

يوصيالذينالمصالحورؤساءالوزراءتعيينعلىتصادق

كما.فيدراليةقياديةمراكزلشغلبترشيحهمالدولةرئيص

التيالمعاهداتجميعترفضأوتقرالتيالوحيدةالجهةأنه

الأمريكية.المتحدةالولاياتتعقدها

ويخضععضوا،435منيتألف.النوابمجلس

ويتراوح.ولايةكلفيالسكانلعددالأعضاءهؤلاءتمثيل

وعضوكاليفورنياولايةيمثلونعضوا45مابينالتمثيلهذا

داكوتاديلاوير،ألالحمكا،ولايةمنكلايمثلفقطواحد

ويومينج.ولاية،فيرمونت،الجنوبيةداكوتا،الشمالية

سكانعددفيتحدثالتيللتغيراتالممثلإنعددويخضع

القادةمعالتحقيقفيالحقالمجلسهذاويملك.الولاية

فرضيستطعأنهكما.الفيدراليةالحكومةفىالمسؤولين

بها.الخاصةالقوانينوسنوالرسومالضرائب

القضائيةالسلطات

قضائيةسلطةأعلىالعلياالمحكمةتعدالعليا.المحكمة

أررولةارئيعي!ويقومأعضاء.وثمانيةرئيسولهاالبلاد،في

ويستمر.الشيوخمجلسموافقةبعدالقضاةهؤلاءبتعيين

.الحياةمدىمركزهفيالقاضي

فيدراليةمحكمةأ5توجد.أخرىفيدراليةمحاكم

هذهوترأس.الأمريكيةالمدنفيمختلفةمواقعفيمنتشرة

محاكمتسمىفيدراليةمحكمةعشرةثلاثالمحاكم

العلياالمحكمةالاسمتئنافمحاكموترأس.الاستئناف

قراراتفيالنظرإعادةألاستئنافلمحكمةويمكن.مباشرة

فيالنظرإعادةالعلياللمحكمةيمكنكما،المناطقمحاكم

المحاكموتنظر.الامسنافمحاكمتتخذهاالتيالقرارات

والقوانينبالدستورترتبطالتيالقضايافيعموفاالفيدرالية

مطابقتهاومدىشرعيتهاتفحصحيث،الفيدراليةواللوائح

مدىألمحاكمهذهفيالمعينونالقضاةويستمرللدستور.

مجلسموأفقةبعدالأمريكيالرئيسويعينهمأيضا.الحياة

.الشيوخ

نظامعليهايقومالتيالمبادئ

الأمريكيةالحكومة

تقسيمعلىالقانونيغص.السلطاتاستقلالية

سلطاتثلاثإلىالأمريكيةالفيدراليةالحكومةسلطات

والسلطةالتنفيذيةوالسلطةالتشريعيةالسلطة:هيمستقلة

السلطينعنتمامامستقلةلمملطةكلوتعد.القضائية

وهذا.الأخرىالسلطاتمعالتوازنحقوتملك.الأخريين

علىبهالتأثيرتستطعسلطةكللدىقوةيمشلالحق

الكونجرسيقوم،المثالسبيلفعلى.الأخريينالسلطتين

علىالبنودوتوزيعالأمريكيللرئيسالميزانيةباعتماد

بتنظيمالكونجرسيقومكما.الختلفةوالمشاريعالنفقات

فيها.النظاميةالإجراءاتووضعتنطمهاوإعادةالمحاكم

الرئيسفىمتمثلةالتنفيذيةالسلطةفإن،أخرىناحيةومن

على)الفيتو(النقضحقتمارسأنفيالحقلهاالأمريكي

علىتأثيرللرئيسوي!ضن.الكونجرسيصدرهاالتيالقوأنين

الذينللقضاةوترشيحهاختيارهطريقعنالقضائيةالسلطة

تأثيرهافيكونالتشريعيةالسلطةأمافيها.أعضاءيعينون

شرعيةفحصطريقعنمغا،والكونجرسالرئيسعلى

حقومنللدستور.مسايرتهاومدىيصدرانهاالتيالقوانين

القوانين.رففهذهالعلياالمحكمة

مبادئعلىينصلأنهواجبالدستور.احترام

حيثالأمريكيةالمتحدةالولاياتفيوقوأعدهاالحكومة

الفيدراليةالحكومةعلىوالأعمالالسلطاتالدستوريقسم

قوةيحددفهوذلكإلىبالإضافة.الولاياتوحكومات

الذيالدستوروهذا.الوطنيةالحكومةفروعمنفرعكل

السلطاتتحتأمريكاكانتفقدجديد،الامريكيونسنه

بعدأما.الحاكموضعهابتشريعاتتحكمالبريطانيةالملكية

القوانينيوضحالذيالدستورهذاوضعفقد،الاستقلال

الدستوروهذا.المستقلالبلدلهذأالأساسيةوالمبادئ

كيالقوةهذهيحددبلوالسلطةالقوةمنحعلىلايقتصر

النقص.بعضمنيعانينفسهالوقتفيولكنه.لاتتمادى

معينةولايةأننعرفأنلنايمكنكيف،المثالسبيلفعلى

الحكومة.صلابتمنأصلاتكونقدقوةتستخدم

والسلطاتالمسؤولياتتولممععلىأضاسامنكثيرويعترض

المحلية.والأمورالولاياتأمورفيوتدخلها،الفيدرألية

علىويصرونبلهذأ،يؤيدونكثيرينفإنالعكمه!،وعلى

تتصلالتيالمشاكلفىلامميماالفيدراليةالحكومةتدخل

وجبالصراعاتظهرتفإذا.واحدةولايةمنبأكثر

معوتوأزنهاالولاياتحقوقتحفظكيالمحاكمإلىاللجوء

هذهصلاحياتمنوليسالفيدراليةالدولةاحتياجات

إذامانعرفأنلناوكيف.صحيحوالعكس،الولاية

مخالفةالعلياالمحكمةأوالكونجرسأوالرئيسأعمالكانت

لا؟أمللدستور

فحصبهايمكنالتيالويقةهيالقضاء.مراجعة

هيفالمحاكمللدمحتور.مطابقتهاومدىما،أمرشرعية

وأوامرتشريعيةأعمالأيفيالنظرسلطةتملكالتيالجهة

وهذاللدمشور.مخالفتهاأومطابقتهاعنوالإعلانتنفيذية

حدودضمنوالدولةالقوميةالحكومةعلىيحافظ

بدستورتعملالولاياتمحاكمفإنوعموما،الدستور.

بالد!متورتعملالفيدراليةالحكومةأنكما.الولاية



حكومةالصحدة،الولايات691

أوامرفيتنظرأنبيدهاالعلياالمحكمةولكن.الأمريكي

وأالولاياتمحاكمصآتيةتشريعيةأعمالأوتنفيذية

بمخالفتهاوتح!ضاشرعيتهاتفحصوهي،أجةالفيدراالمحاكم

هواعتبارهعلىوصريحواضجحنصالدستورففيللدمشور.

الرود.قانونالموضوعةالفيدراليةوالقوانين

فرصةالنظامهذاتحتى.الاقتراعفىالغالبيةسيادة

الدمعتور.تغييرفيكةللمشارالأمريكيللشعب

شمولكيالدستور،فىالتعديلاتباقتراحيقومفالكونجرس

موافقةعلىالتعديليحصلأنيجبالتعديلاتهذهإقرار

تمفإذا.النوابومجلسالشيوح،مجلحرمنكلثلفي

عليه.موافقتهالأخذالولاياتإلىالتعديلأرسلذلك

فيهتقترحوطنيمؤتمربإقامةأحياناالكونجرسويقوم

التشريعي.المجلسثلثاذلكعلىوافقإذا،التعديلات

بهأقرإذاالأمريكياالدستورمنجزءاالتعديلويصبح

أرباعثلاثةفيالمقامةالمؤتمراتأوالتشريعيالمجلسأعضاء

ناالامريكيالشعبحقمنفإنوكذلك.الوللايات

مؤتمرإقامةبعدالحافيالدممتورفيتعديلاأودستورايقترح

تمالمؤتمرفيالمشتركونعليهوافقفإذا،وإقرارهأ!درامعته

نفسها.السابقةبالطريقةلإقرارهالولاياتسائرعلىإعلانه

والانتخاباتالسياسيةالأحزاب

الحكومةفيومؤثرقويصوتالأمريكيأطشعب

بالمشاركةالديمقراطيةحقوقهممارسةفباستطاعته،الأمريكية

والانتخابات،أ!لاياتاوانتخاباتالوطنيةالانتخاباتفي

الأحزابأنشطةإلىالانضمامحقلهحذلكو.المحلية

الختلفة.السياسية

الأمريكيةالمتحدةالولاياتفييوجد.الحزبيننظام

والحزبالديمقراطيالحزبهما،كبيران!مياسيانحزبان

المكاتبغالبيةيرأ!عونالحزبينهذينفأعضاء.الجمهوري

والمحلية.الوطنيةالحكوماتفي

بترشيحتقوممانادرا،صغرىمسياسيةأحزابوتوجد

منولكنالعليا.الحكوميةللمناصبأعضائهامنعضو

الحزب!تأنظهارلفتهوالأحزا!هذهبهماتقومأهم

يقومحيث،المهملةالمشاكلبعضإلىالكبيرينالسيا!ميين

المشاكل.لتلكحلولبإيجادكلاهماأوالحزب!تأحد

لانتخا!سنواتأرلغك!!تقام.الوطنيةالانتخابات

وفينوفمبر.شعهرمنثلاثاءأولفيوتقام.ولائبه،الرليس

جميعانتخابفيهايتما،أخرىانتخاباتتقامالوقتنفس

.الشيوخمجلسثلثإلىبالإضافةالنوابمجلسأعضاء

علىالفيدراليةوالقوان!تالولاياتقوان!تتنص

المطلوبةوالمؤهلاتالانتخاباتلهذهالإزمةاالتنايماتا

حيث،أوليةبانتخاباتالولاياتبعضوتقوم.للمنتخب!ت

للمناصبالأعضاءبترشئلعضفيهاالحزبأعضاءيقوم

طريقةبعفالولاياتوتستخدم.الولايةفىالمحلية

أما.الكونجرسأعضاءلترشيحهذهالأوليةالالتخابات

وأالدولةرئيسلمنصبالأعضاءبعضلترشيحبالنسبة

يتم،وطنيةسياسيةمؤتمراتبإقامةتتمفهذهالرئيحه!نائب

الأوقي.الانتخاباتانظر:.الترشيحفيها

عنلايتمالأمريكيةالمتحدةالولاياترئيسوانتحاب

ولايةكلفيالنالريقومإنما،مباشمرةالشعبطريق

الهـهيئةبامعمتعرفهيئةيكونونعدةأعضاءبانتخاب

الهيئاتهذهوتقوم،الانتخابيةالهيئةانظر:الانتخالية.

الهيئةأعضاءعددويكونرلعمميا،الرئيسلانتخا!

فيالولايةممثليلعددمساوياولايةل!سلالانتخابية

فيفقطأعضاءثلاثةحولومبيالولايةفمثلا،.أممونجرسا

المرشح:كالاتيتجريوالانتخابات.الانتخاباتهيئة

فيالناخبينأصواتمنعددبأكبريحظىالذيأطرئاسة

الانتخابيةالهيئةأصواتعلىبدورهيحومعينةولاية

نأعليهرئيساالمرشحهذايصبحول!صكلها.الولايةلتلك

نأهذاولايعني.الانتخابيةالهيئاتأصواتبأغلبيةيحظى

الناخبين.أصواتأغلبيةعلىيحصل

الأمريكيةالحكومةتطور

المتحدةالولاياتورثت.الحكمفىالبريطانيةالخلفية

البريطانيةالسلطاتمنالحكومةأنظمةمنال!صيرالأمريكية

حاربماكثيرابريطانياففيالامشعمار،أيامفيالحاكمة

منملوكهم-المجتمعمنالوسطىالطقةوبخاصة-الناس

الحكومة.فيالشعبتمثيلحقعلىالحصولأجل

المدنيةحقوقهمعلىالحصولأجلمنحاربواوكذلك

بعضمنوأملاكهمأهليهموتحميتحميهماالتيوحرياتهم

الحكومة.تصرفات

أفكارهممعهمجلبواأمريكاإلىالبريطانيونأتىفعندما

وقد.المدنيةوالحرياتالحكومةفيأحشعبابتمثيلالخاصة

كانتمماأوسعنطاقعلىأمريكافيالأفكارهذهطبقت

قدأمريكافيالبدائيةالحياةكانتحيثبريطانيا،فيعليه

بسببالنفسعلىوالاعتمادالشخصيةالحرياتأوجدت

الناسجميعومنحتأضاس،اب!تساوتالتيالأنظمةهذه

.الحياةفيمتساويةفرصا

تحولت.الأولىأيامهافىالأمريكيةالحكومة

ولاياتإلىأمريكافيالبريطانيونأسمعهاالتيالمقاطعات

وضعتوقد.أم776عامفيأمريكااستقلالإعلانبعد

طبقاالمتحدةللولاياتمستقلةعامةحكومةأولأس!

الأمريكيةالولاياتانظر:.المتحالفةالولاياتلقوانين

حافظتألاتحاديةالقوانينهذهوتحت.الكونفدرالية



بقوةوحرياتهاحقوقهاعلىعشرةالثلاثالولايات

نأفيفشلالعامةالحكومةفيالكونجرسإنحتى،شديدة

الولاياتعلاقاتوتنظيمالضرائبجمعسلطةيتولى

ووصل.التجاريوالتبادلالخارجيةوالعلاقاتببعضها

قادرايكنلمالكونجرسأنلدرجةالعامةالحكومةضعف

الولاياتحكوماتإلىالرجوعدونجيشتكوينعلى

الأمريكيين،الرؤساءبعضوكان.والرجالالمالمنهاطالبا

أدركواقدفرأنكلإنوبنيامينواشنطنجورجأمثالمن

أدىوقدانهيارها.منوخافواالعامةالحكومةضعف

المؤتمرقيامإلىالحكومةعلىالرؤساءهؤلاءخوف

!وحيثفيلادلفيا.فىأبم787عامفيالتشريعي

فيبهالعملبدأالذيالامريكيالدستورأسسالمشاركون

.أم788عاميونيوشهرمنوالعشرينالحادي

سلطاتالأمريكيةالوطنيةالحكومةالدستورهذاأعطى

تطقالفيدراليةالحكومةوأصبحت.قبلمنبيدهاتكنلم

بحكوماتالاممتعانةدونالشعبعلىمباشمرةقوأنينها

قبل.منتفعلكانتكماالختلفة،الولايات

الحكوماتلمسلطاتتزايدت.الحكوماتمشاكلبعض

الحكوماتاضطرتولقد.ام978عاممنذوالوطنيةالمحلية

ازديادبسببوواجباتهاسلطاتهافىالتزايدهذاتتبنىأن

الصناعاتوتطوروالقرىالمدنوتوسعالسكانعدد

اتيفالمشاكل.والمواصلاتألاتصالاتنواحيوالتوسئفي

كمشاكل،وطنيةمشاكلأصبحتمضىفيمامحليةكانت

بوجوبالناسبينألاعتقادفانتشر،والموأصلاتالاقتصاد

علىللحصولالختلفةوالمنظماتالحكومةعلىالاعتماد

الأمرهذاسهلوقد.الاجتماعيوالضمانالختلفةالخدمات

تطورتفقد،لذلكونتيجة.الحديثةوالثروةالعلميالتطور

حكوماتذلكفيسمابقةسريعا،تطوراالفيدراليةالحكومة

ألمحلية.والحكوماتالولايات

السياسيةالأحزاب

السكانيالإحصاء

الخارحيةالشؤولىإدارة

للطيرادالوطيةالإدارة

والفضاء

الحرةأوروباإذاعة

الإقليم

الحقوقبيان

الأبيضالبيت

التصويت

الحمركيةالتعريفة

الحريةتمثال

الضرائبحباية

الموسوعةفيصلةذاتلات

الشيوحمجلسالحريةحرس

المحكمةلحكومةا

المديريةالمحليةالحكومة

المواطمةالمدنيةالخدمة

النقودلدستورا

البمترهحرةالديمقراطية

الاشخابيةالهيئةلالمحومالمرصعةالراية

سى.ديواشنطى،المتحدةالولا،ترئيس

أ،قتراع1ورقةالعلم

المتحدةالولاياتسامالعم

لأمريكيةاالفيتو

تاريح،المشحدةالولاياتالقانود

اليالكيالأمريكيالكونجرس

791الحرةالولاية

الموضوعصرعنا

التنفيذيةالسلطات-ا

المتحدةالولاياترثيس-أ

لوراراتا!

المستقلةالحكوميةالمصالح-ج

الت!ثريعيةالسلطات-2

المتميوخمجلص-أ

الوابمجلس!

القف!ائيةالسلطات-3

العلياالمحكمة-أ

أحرىفيدرالية!حاكم-!

الأمريكيةالحكومةنظامعليهايقومالتىالمبادئ-4

السلطاتاستقلالية-أ

الدمشوراحترام!

القضاءمراجعة-خ

الاقتراعفيالعالبيةسيادة-د

والاتخاباتالسياسيةالأحزاب-5

الحزبلىنطهام-أ

الوطنيةالانتخالاتب

الأمريكيةالحكومةتطور-6

الحكمفىالبريطهانيةالحلفية-أ

الأولىأيامهافيالأمريكيةالحكومة-!

الحكوماتمشاكللعض-ج

أسئلة

؟الحكوماتمنوغيرهاالمتحدةالولاياتحكومةبينالفرقما-أ

الثلاتة؟المتحدةالولاياتحكومةفروعما-2

؟المتحدةالولاياتح!صمةفيالأغلبيةسيادةأهميةما3

سلطاته؟ويزنيراقبأدفرعل!وليمكىكيف-4

ح!ضماتبينالسلطاتالمتحدةالولاياتدستوريقسمكيص

القومية؟والحكومةالولايات

تفعل؟وماذاالمستقلةالوكالةما6

؟المستعمراتفيالنيابيةالحكومةفكرةتطهورتكيص-7

الولاياتفيالدستورلتعديلتتخذأنيجبالتيالحطواتما8

؟المتحدة

وكانتإفريقيا،جنوبولممطفيتقعالحر؟.الولاية

الشرقيةالجنوبيةالجهةمنتحدهاالحرةالأورانجولايةتسمى

جنوبمقاطعاتكلمعحدودهاوتشتركليسوتودولة

أصغرثانيوتعتبر.الشماليةوالمقاطعةالكابعداإفريقيا

تقع.للسكانعددأصغروفيهاإفريقياجنوبفيإقليم

أراضيضمنوكواكواتسوانا،بابوتاأراضيمنأجزاء

تقعأنها.كماالجنوبيينالأفارقةأوطانانظر:.الحرةالولاية

الشمالفىالغالنهرإفريقيابمجنوبفينهرينأهمبين

.الجنوبفطال!وراجونهر

عاممستقلةحرةجمهوريةالمناطقهذهأصبحت

أصبحتثم.الأوراجنهرمناسمهاوأخذتأم،485
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للولايةاالقضائيةا!اصمةاوهىللومفونتيرمدينةفيالاسمشافمحكمة

جنوببجمهوريةبعدفيماعرفالذيالاتحادمنجزءا

واحدةالحرةالولايةأصعبحت،ام499عاموفي.إفريقيا

مدنوأهم.التسعإفريقياجنوبجمهوريةمقاطعاتمن

ول!صممدينةوتأتي،العاصحةوهيبلومفونتينالمقاطعة

تنتجهمماكبيرةنسبةالحرةالولايةتنتج.الثانيةالمرتبةفى

الذهبمثلوالمعادنالغذائيةالموادمنإفريقياجنوب

.نيومليوراوا

الحكمونظامالسكان

وأسودأفارقةالسكانمن%48حوالي.السكان

تلكفيعاشتااللتينوالتسواناالسوتوقبيلتيإلىينتمون

فهم%أ6البقيةأماعشر.الخامسالقرنمنذالمقاطعة

تدعىلغةأجيضاويتحدث.والامميويونوالملونونالبيض

موجزةحقائق---

سمة.000408.2م91!4تقدير:السكانعدد

.2كمأ374،92:المساحة

.دلومفودتيما!:صمةلعاا

.دسشا!صو،ماحصو،عانجوما،سين!فوللو:نللداكبرأ

الأعام،،التاميةأ!درةا،اللحوم:الزراعية:الريسيةالمنتجات

المصعة.الأطعمةامميميايمة،االمواد:التصنيعوالقحةالخمتم!،

.اليوراليوم،الذه!،المال!،الفحم:التعدين

والعراقةالحداثةبنتجمعالتيالمماليطرارمنالمحكمةومى.لحرة

الهولندية.اللغةعنوتطورتانشقتلغةوهي،الأفريكانية

،هناكقلةفهمالآ!ميويونأما.اللغة،الأفريكانيةانظر:

قريبعهدحتىالقانونمنعهمالذينالهنودمنومعظمهم

يتمالتيالرئيسيةاللغاتأما.الحرةالولايةفيالعي!شمن

ولغةوالإنجليزيةوالأفريكانيةالسوتو:فهيبهاالتحدت

التسوانا.

يتمإقليميتشريعيمجلسالحرةللولاية.الحكمنظام

مجلسوهناك.ألانشخاباتطريقعنالثلاثينأعضائهتعيين

51الحرةوللولاية.الإقليميةالحكومةبمهاميضطلعللوزراء

نسدالترا

نابتسوا

ناميبيا

!كاهـرر!ا!لأص116

الحربر،الولاية/لهبوازبلاند

لس!!ي
ا!لقلا.ا.-لا-//؟/

لو-مم!

لأءورجلوب

لمخصاصمم!

اوص!ب!يأث!الكابمقاطعة!!ه

حول--ىا!ضاهج!
حس--حص

إفريقيا.لجمو!التسعةالأقاليمقل!!ىتقعالحرةالولاية
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01لهاأنكماإفريقيا،لجنوبالوطنيةالجمعيةفيمقعدا

.الشيوخمجلسفينواب

الاقتصاد

مواردهاعلىكبيرةبدرجةالحرةالولايةاقتصاديعتمد

البشرية.والموارداللإيعيةبالمواردغنيةفهي.الملائمومناخها

الولاية.لاقتصاددعامتينأهموالزراعةالتعدينويشكل

.ولكومفيخاصةالعالمفيالذهبمناجمأكبربالولاية

الجيريوالحجروالماسالحجريالفحمبالولايةأيضاويعدن

.واليورانيوموالفضة

جنوبغذاءسلةالحرةالولايةعلىيطلق.الزراعة

الولاية.أراضيمن%09منأكثرالمزارعتشغلإفريقيا.

المناطقفيالزراعيةالمحاصيلأهممنوالقمحوالذرة

هيالحرةوالولاية.الشرقيةوكذلكالغربيةالشمالية

أماإفريقيا.جنوبفيالقمحلإنتاجالرئيسيةالمنطقة

والبطاطسوالبصلالشعيرفتشملالأخرىالمحاصيل

المراعيأما.والدخنالشمسدواروبذرةوالفستق

والوسطىالشماليةالمناطقفيوالواقعةالشاسعة

فيدورافتؤدي،الشرقيةوالجنوبيةالغربيةوالشمالية

لحوممنتجاتوتتواجد.للماشسيةوالعلفالغذاءتقديم

فيفتربىالأغنامأما،بلومفونتينمنطقةفيالأبقار

.الجنوب

المعادنمنمهماحتياطيالحرةالولايةفييوجد.التعدين

ولكومفيالذهبحقولوتتواجد.والمالرالذهبوخاصة

قدللذهبمنجمأولكانالبلاد.غربيشمالفيالواقعة

عامفيافتتاحهفتمالتاسعالمنجيمأماأم519عامفيافتتح

مناجممنعليهالحصول!مثانويمنتج!واليورانيوم.أم188

وفيكوفيفونتينفىالماسمناجموتوجد.الذهب

شماليالواقعةالمناطقفيالفحممناجموتوجدجيجرسفونتين

ساسلبيرج.فيتوجدكماولكوموجنوبي

رئيسية،تصنيعمنطقةليمستالحرةالولاية.التصنيع

البلادفىالمنتجاتأهمومنمصنع0002حواليففيها

المصانعأحدوينتج،المشروباتوصناعةالمحفوظةالأغذية

والنفطة.الكيميائيةالموادبعض

نقلشبكةوسطفىالولايةهذهتقع.النقل

الجويةالملاحةخطوطعبرهاوتمرإفريقيا.جنوب

بي..جيمطارويعد.الحديديةالسككوكذلكوالطرق

الرئيسيالمطاربلومفونتينمدينةفيالواقعهيرتزوج.أم

المدنمعظم-الحديديةالسككشبكةوتربطالبلاد.في

مزدوجةمعبدةطرقالولايةهذهفيتوجد.والقرى

طرقتوجدكما.كمأ7.إلىطولهايصلالاتجاه

أماكم)0087طولهايبلغواحدأتجاهذاتمعبدةأخرى

طولهافيبلغبالحصىالمرصوفةالأخرىالطرق

كم.000.24

الحديثةبلومفونتينمدينة

الصماعيةالمناطقو!يها

وكذلك،العامةوالأبنية

السكنية.المناطق
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الحرةالولايةرموز

ر--لا9يمأ

حىالإق!الحيوان

الامعودالتيتل

النبالةشعار

الإقليمي

الإقليميةالشجرة

البريالزيتون

الإقليميةالزهرة

أورانجنهرزنبقة

الإقلميلطائرا

ايماسودالكورهان

الولايةلهدهالنبالةشعار

مندرععلىيشتمل

عليهارسمك!ا.العصة

الأمالجمهوريةختملتسكل

بينمنالمبالةشعارويبرر

ثلاثةررقاءصيدأبواق

داللولىمطليةأطرافها

دائرةداحلوتبررالأحمر.

تقف!مورقةشحرةبيضاء

أماوأسد.أغسامثلاثةتحتها

فيهفتظوالسفلىالقسم

قامواالدي!الروادعربة

منبهامرواالتيلرحلتهم

الصالحالرجاءرأسممطقة

عاميفيالحرةالولايةإلى

وتشرحأم.838و1835

هذهمععىامملماتا

إلىالشجرةوترمزالرمور.

إلىالعربةترمزكماالحرية

شعارالوسطوفيالهحرة

الصبر:المقاطعةهذه

لهماترمزاللدادوالشجاعة

والأيعمد.الأغام!ورة

علمالدرعحلروويمدو

شكلعلىالولايةهذه

.الإنجليزي*حر!

السطح

التسعةالأقاليمقلبفيالحرةالولايةتقعاللو!ى.

بأراضيجانبكلمنمحاطةوهي.إفريقيالجنوب

الجنوبمنالكابإقليمويحدها.الأخرىالمقاطعات

والشمالالغربىالشمالمنفتحدهاالترانسفالأماوالغرب

علىليعسوتووتقع.الشرقيالشمالمنناتالوتحدها

حدودهاتصلكما،فالنهرحتىالشرقيةحدودها

الكليةالمساحةتش!ولولا.الأورانجنهرحتىالجنوبية

جنوبمساحةمجملمن%أأسوىالحرةللولاية

إفريقيا.

علىالولايةهذهأراضيمعظمتقع.السطحمظاهر

بشكلمخبسطةوأراضيها.إفريقيالجنوبالداخليالسهل

حواليالبحرسطحعنارتفاعهامجدلويبلغعام

المناطقأماهايفلدمنجزءاالشماليةالمنطقةوتعد.ام004

المنطقةوتتصلالكارو.سهولمنجزءفهيالجنوبية

وكذلكدراكنزبرجوبجبالالكبيرالجرفبمناطقالشرقية

في،الوطنيةجيتجولدنحديقةوتقعليسوتو.بمرتفعات

ارتفاعمنأقلفهوالغربيالنصفارتفاعأما.المنطقةهذه

الشرقي.النصف

هذهفيوالجداولالأنهارتقل.والأنهارالبحيرات

الأمطارمولمسموفيالأمطار.سقوطقلةدسببالولاية

جافةوتبقىبالماءالأنهاربعضتمتليء(الصيففصل)وهو

مجردإلآليستالأنهارهذهومعظم.العاممدارعلى

نهروهماإفريقيا،جنوبفيالكبيرينللنهرينروافد

هذينمياهتجمعحوضوتببمساحة.والفالالأورانج

طوليبلغحينفي2كم000.006حواليالنهرين

هذهفىالأخرىالرئيسيةالأنهارأما.2)003النهرين

مودر،،ريتفهي(،والفالالأورانجإلى)إضافةالولاية

.كاليدونونهرساند،،فيت

حرارةبدرجةالإقليمهذامناطقمعظمتتمتع.المناخ

المناخهذاويؤثرجافةشبهفهيالغربيةالمنطقةأمامعتدلة

البحر.عنالبعيدةالمناطقفيوكذلك،المرتفعةالمناطقفي

جذاوحارةحارةبينالصيففيالحرارةدرجاتوتتراوخ

حيثمنخفضةفتكونالشتاءفيالحرارةدرجاتأما
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أساسارالأمص!اوتتساقط.الصقيعويتكونالثلجفيهايسقط

جافة.الغربيةالأجزاءتبقىحينفيالصيففص!في

ئاريخيةنبذة

منطقةسكنمنأولهمالخويسانقبيلةمنالصيادون

هذهفيتوجدولا.شعب،الخويسانانظر:.الحرةالولاية

القرنقبلالحديدوصناعةاستخدامإلىتشيردلائلالمنطقة

السلالاتوكانت.الحديديالعصرانظر:عشر.الخامس

انظر:السوتو.لغةتتحدثالمجموعاتهذهعنالمنحدرة

السوتو.

السنواتفىحدثتالتيالمتعاقبةالغزواتدمرت

منأولكان.المنطقةهذهعشرالتاسعالقرنمنالأولى

نجصلجيجماعةأتتوبعدها،الهلوبيجماعةإليهاقدم

غاراتهاشنتالتىندبيليوجماعةالزولوجماعةوتبعتها

جماعاتمعظمحياةصفووعكرتالمنطقةهذهعلى

سيكونيلا،بقيادةتلوكوامستوطناتوأصبحتالسوتو.

مراكزميشويشو،بقيادةالسوتومستوطناتوكذلك

الجماعاتكأقوىبرزتالميشويشومملكةأنإلأ.للاجئين

ليسوتو.انظر:.الحاليةالعصورحتىوبقيتالمحنوتخطت

رولنج،الزعيموكذلكومميكونيلا،ميشويشووقع

الذينالأفريكانيينمنالمعستوطنينمعصداقةاتفاقيات

زعماءنظروقد.السابقينالروادأيفورتريكرزباسمعرفوا

نأيمكنأقوياءحلفاءأنهمعلىالمسابقينالروادإلىالقبائل

انتقل.ونديبليالزولوجماعاتضدجانبهمإلىيقفوا

بعضبقيحينفيأخرىمناطقإلىالمستوطنينمعظم

نأكما.دائمبشكلهناكوعاشواالمنطقةتلكفيمنهم

فيهاوعاشواهجرها،أنبعدالمنطقةإلىعادآخرعددا

.الكبرىالرحلةالبوير؟انظر:دائغبشكل

تلكبينالأراضيعلىللسيطرةالنزاعاتاسمتمرت

البريطانيةالحكومةمنالعونميشويشووطلبالجماعات

عاموفي.تاونكيبفيمتواجدةآنذاكقواتهاكانتالتي

حدودعنللدفاعمعاهدةنابييرالحاكمو!أم843

ميتلاندالحاكمعينام845عاموفيميشويشو.أراضي

لتلكقائدا،وردنهنريويدعىالبريطانيينالمقيمينأحد

فيها.النزاعاتحلعلىليعملالمنطقة

نأسميثهاريالساميالمفوضقررام848عامفي

ذاتوأصبحت،والفالالأورانجبينالواقعةالأراضييضم

عاموفي.الأورابخنهردولةاسمعليهايطلقسيادة

بموجبهاأصبحتجديدةحدوداسميثرلمممأم984

تابعةكالدوننهرمنالغربإلىالواقعةالسوتوأراضي

إلىالجديدالحدودترسيمأدى.الأورانجنهردولةلحكم

جماعةفيهاتمكنتأم،851عامفياندلعتحرب

باسمعرفتمعركةفىالبريطانيينهزيمةمنالسوتو

البريطانىالساميالمفوضقادأم852عاموفي.فيرفوات

إلآاسموتوجماعةلتأديبعسكريةحملةكاثكارثجورج

بيريا.منطقةفىقوأتههزيمةمنثانيةمرةتمكنتالسوتوأن

التخليبضرورةالهزائمهذهبسببالبريطانيوناقتنع

التيبلومفونتيناتفاقيةوبموجب.الأورانجنهرمنطقةعن

مستقلةجمهوريةالمنطقةأصبحتأم854عامفىوقعت

نأإلآ.الحرةأورانجولايةالمممعليهاوأطلقبالبوير،خاصة

الزاهيةبألوانهاالمنازل

علىحماللمسةتضفى

المستوطناتإحدى

.الحرةالولايةفيالصغيرة
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عامديساؤهتمرال"راد"اسمعليهيطلقا!ذياالبرلمانمبنى

.أم398

نشبتحربإلىوأدتاممتمرتالحدودحولالنزاعات

.ام865عامنشبتأخرىوحرب،ام858عام

حماعةحققتهاالتيالأوليةالانتصاراتمنوبالرغم

ثلثيعنوتنازلتالمطافنهايةفيهزمتأنهاإلآالسوتو

منطقةوضمواالبريطانيونتدخل.للزراعةالصالحةأراضيها

لترسيممفاوضاتوبدأواأم868عامفيباسوتولاند

.الحرةالأوراجولايةمعجديدةحدود

المناطقفيالماسوجودعنالمنقبونكشفوعندما

حقولحولنزاعثار،والفالالأورانجنهريبينأ!اقعةا

منالمتمرقيالشمالميوتقع،روكسشيمالتدعىالوطنيةالحديقة

الحلابة.بممتساهدهامشهورةوهي.الولاية

مستقلا،قاضيابصفته،ناتالحاكمأعطىذلكإثر.الماس

حقولضمواالبريطانيينلكنجريكوا،إلىالماسحقول

ماليةمبالغبعد،فيماودفعوا،أم871عامفماإليهمالماس

لتلكخسارتهمعنكتعويضالحرةاورانجحكومةإلى

لأراصيسكل!ا

التاسعالقرنأواخرفيالمتزايدةالبريطانيةالقوة"

ولايةوتقاربتالبوير.جمهورياتلاستقلالتهديداعشر

فيماعرفت)التيإفريقياجنوبجمهوريةمنالحرةالأورانج

جنوبحكومةإلىأخيراوانضمتانترانسفال(باسبمبعد

.أم998عامفيالبريطانيينضدالحربواعلنتاإفريقيا

إلآالبويرجماعاتحققتهالذيالأوليالنجاعمنوبالرغم

عامفيالحرةالأورانجولايةاحتلالمنتمكنواالبريطانيينأن

البريطانيينضدالنضالاستئنافالحكومةقررت.أم009

استسلمتأنإلىعصاباتحربعملياتعلىوالتركيز

.أم209عاممنمايوشهرفينهائيبشكل

إلىالحرةالاورانجولايةتحولتالحربانتهاءوبعد

اسمعليهاأطلق،البريطانيللحكمخاضعةمستعمرة

البريطانيونمنحأم709عاموفي.الأورانجنومستعمرة

إلىام019عاموتحولتالذاتيالح!كاالمستعمرةهذه

إلىانضمتعندماالحرةالأورأنجولايةاسمعليهاطلقإقليم

العاصمةوهي،بلومفونتينوأصبحتإفريقيا.جنوباتحاد

فازإفريقيا.جنوبلاتحادالقضائيةالعاصمة،الإقليمية

فيتعدديةانتخاباتأولفيالإفريقيالوطنيالمؤتمرحزب

أولليكوتاباتريكوأضحىام،499عامإفريقياجنوب

أسقطام،599عاموفي.للولايةإقليمىوزراءرئيس

الولاية.اسممنأورأنجكلمةالجديدالإقليميالبرلمان

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

السوتووال!نجليرالبويرحر!لص،الأوراع

كواكواالكرىالرحلةبلومفولت!!

يبلغالكنغر،فصيلةمننادرصغيرحيوانيارماولب

أبيضالظهربنيوهو.بالمثلوذيلهسم45جسمهطول

وخطالفقريةلمملسلتهفوقداكنخطويمتد.والعنقالصدر

العليا.الوجناتعلىأبيض

الثلاثينياتبينالواقعةالفترةفيالاعتقادسادوقد

قدالحيوانهذابأن،العشرينالقرنمنوالستيميات

عامالحيوانلهذامستعمرةعلىعثرولكن.انقرض

نيوزيلندا،ساحلعنبعيدةصغيرةجزيرةفيأم!65

الجزيرةهذهإلىالحيوانلهذاالمستعمرةهذهجلبتمحيث

لحيوانأخرىمستعمرةاكتشفتكما.عامبمائةذلكقبل

الأوكالبتوسغاباتفيالأصليموطنهفيبارماولب

ويلز.ساوثنيوشرقىشمال



302وراديو،لتيو

عاباتالأصلىموطهالكسغر.فصيلةمنالكنغرم!نوعبارماولب

بأستراليا.الساحليةويلزنيوساوتلمنطقةالفاصلةالعظ!الجبالسلسلة

عام،بشكلالعزلةإلىيميلليليحيوانبارماوولب

ويصبحصدرهإلىبقوةمضمومتانويداهقفزتحركماوإذا

.الأرضمنقريباأفقىوضعفيجسمه

مجموعةعلىيطلقالولبحيوان.دحيوان،الولب

وغينياأستراليامنكلفيتعيعقالتي،الجرابيةالحيوانات

الحيواناتمنويعدالكنغرلفصيلةينتمىوهو.الجديدة

الولبحيواناتتتميز.المتنوعةالمجموعةهذهفيالصغيرة

هذهمنحيوانفكل.الخلفيةأقدامهابطولالكنغرعن

عليهو!تسمانياسالأ!رالعنقذاالول!تضمالولبمجموعة

الحرالاتهذهعلىيطلقأستراليام!أخرىأجزاءوفي.بنيتولب

الكنغر.الكبيرة

يعتبر،ملم025منأقلالخلفيةأقدأمهطوليكونالفصيلة

لأنعمليغيرالتصنيفيالنظامهذاأنغير.الولبمن

الطرقوتعتمدالصغير.الكنغرمنأكبرالولبأنواعبعض

التيالخارجيةالجسموأجزاءشكلعلىللتصنيفالحالية

الحجم،علىالاعتمادمنأكثرالتطور،علاقاتتوضح

الجديدالتصنيفوباستخدام.السابقالتصنيففيكما

علىيحتويمامنها،رئيسيةمجموعات8إلىالولبقسم

.أنواععدةعلىيحتويماومنهاواحد،نوع

الكنغر،إلىالاقربالولبفصيلةمنالكبيرالحيوانيعد

مصغرةصورةالمجموعةهذهحيواناتأصغرحتىولكن

حيواناتالكبيرةالولبمجموعةوتضمالكنغر.لحيوانات

الاستوائى،الشمالمنالرشيقالولبأوالرمليالولبمثل

أستراليا.شرقجنوبغاباتمنالعنقالأحمروالولب

بارما.وولبالتامر،:الصغيرةالولبمجموعةوتضم

عليهعثرأنهإلاالوجودمنانقرضالأخيرأنويعتقد

فيالأسودالولبأوا!لستنقع،حيوانواعتبرمؤخرا.

ولبمجموعةضمنالسابقفيأستراليا،وشرقىجنوب

منفصلةمجموعةفيالانوضعأنهإلاوالتامر،،بارمط

وسلوكه.توالدهأنماطوفي،خلاياهفيلاختلافوذللث

لصغارأخرىمجموعةالبادميلونحيواناتتعتبر

تقريبا.البريالأرنبحجمفيوهى،الولبحيوأنات

وسفوحالجبالعلىويعيشالصشور،ولبوهناك

الذيالأرلبي،الولبيوجدكما،الصخريةالمنحدرات

المكشوفة.السهولفىيعيع!

الذنبذوالولبهوالولبمنمتميزنوعويوجد

مغطىالظفريشبهقرنيمسمارلوجودوذلك،المسماري

ذنبه.مؤخرةفيبشعر

مكانة،الذنبقصيرالولبأوالكووكا،نوعويحتل

علىأجريتالتىالأساسيةالأحياءأبحاثلانوذلكخاصة

وتتميز.الغربيةأسترألياكووكاعلىأجريتقدالجرابيات

التيبالطريقة،الجديدةغينيافىالغاباتولبحيوأنات

الكنغر.انظر:.ساكنةوقوفهاأثناءالمقوسةأذنابهابهاتمسك

قصيرةقصةكاتبة(.-ام09)9دودوراولثي،

فيالمدنحياةعنالعميقةبدراستهامعروفةوروائيةأمريكية

حبهاوتحجلىمسيسيبيفيحياتهامعظمعاشت.الجنوب

عملها.فيللجنوب

التلقائي.والمرحوالرقةالذكاءبينولتياسلوبيجمع

خاصيةقصصهابعضفيوالخيالالواقعيةبينالمزجويعكل

وراءفيماالرئيسيةموضوعاتهاوتمتدتقريبا.أسطورية

الناسيفهملأنوالحاجةوالشيخوخةالوحدة-الجنوب

وجيرانهم.أنفسهم



لمختارا،ادهدولد4.2

القصيرةولتيقصصمنمجموعاتعدةظهرت

الواسعةالشبكةأم(،)419الخضرةمنستارة:تشمل

مجموعةأم(،)559إنسفولنعروسام(،9)43

الطويلةقصصهاأماأم(،089)ولتييودوراقصص

أم(بم9)42اللصالعريسالقصيرةالرواياتمنفتتكون

أم(بم9)46دلتازفافورواياتأم(59)4المتأملالقلب

أم(.)72!الأملابنةأم(؟079)المعاركفيالخسارة

ابنةروايتهاعنأم739لسنةبوليتزرجائزةعلىحصلت

القصةعينفىوتعليقاتهامقالاتهانشرت.الأمل

علىبهاشالمحيطينأسرتهاتأثيروصفتوقدم(.91)78

فىولتيولدتأم(.)849كاتبةبداياتفيكتاباتها

الأمريكية،المتحدةالولايات،مسيسيبيبولايةجاكسون

بالصحافة.واشتغلت

.ادهدوددانحتاران!:.لمختارا،هدادولد

ئيروا.(م6491-6681)جي.تشا،لزو

الخياللقصصومؤلفوكاتبومؤرخشهيربريطاني

مواهبهأم(09)9بونجايتونوولزروايةتكشف.العلمي

لدواءأمينغيرعلمىكشفقصةوالرواية.المتعددة

ولزوصف.السخريةتشوبهاجتماعيانقداتحوي،مسجل

فيهبدتوقتفىوغواصاتطائراتفيرحلاتفيها

العلمي.الخيالكرواياتالرحلاتهذهمثل

وقد.كنتبمقاطعةبرومليفيولزجورجهربرتولد

كيب!رمثل،الرائعةرواياتهبعضفيالطقيةخلفيتهصور

تجسدتأم(.09)9بولليالسيدوتاريخأم(09)5

آلةتصف.العلميالخيالذاتقصصهفيالعلميةمعرفته

نفسهينق!!أنيستطيعرجلمغامراتأم()598الزمن

حربثيالمردمنغزوعنولزكتبكما.للمستقبل

فيالخياليةيوطوبيامدينةووصفأم()898العوالم

أم(.)339المستقبلىشكل

333ن-ر-اللإصلاخولزساند

7-لالىءروايتهفىاللاجتماعي

!4الجديدمكيافللى

الدراسةوفيأم(19)1

ءش7والثروةالعملالروائيةغير

خ7!-ر-خ-؟الإنسانوسعادة

ظالن!-خخ.خرىأوكتب(م2391)

ولزجىاش.الحنستطهورقصةكتب

التاريخملخصفيالبشري

الأحياءبعلمولزمعرفةالكتابكشفوقدأم(029)

جيوفريابنهمعولزكتب.التحرريالسياسيواتجاهه

(ام39.ا-)929الحياةعلمهكسلىجوليانوالسير

حكى.مجلداتأربعةفيالأحياءعلملمبادئمناقشةوهو

ام(.)349الذاتيةالسيرةفيتجربةفيحياتهقصةولز

سمكأيضاويسمىالولزسمكسمك.،الوك

فيتوجد،كبيرةعذبةمياهسمكةالولزوسمكةالسلور.

وجنوبيآسياوغربىأوروباوشرقىوسطوأنهاربحيرات

البلطيقإلىأحياناطريقهاوتشق)سابقا(،السوفييتيالاتحاد

ممتلئ،وجسمهاأمتار.ثلاثةطولهاويبلغالأسود.البحرأو

أسفل.منالسواديقلثم،أعلىمنمسودأخضرولونها

وأالاستشعاريةالزوائدمنأزواج3الواسعالفمحولوتنمو

فيوتستخدمالسلور،لسمكمميزةصفةوهي،الشوارب

فيأساساولزسمكةوتصطاد.الطينفىالطعامتلمس

،الأخرىوالأسماكبالقشريات،وتتغذى،الليل

.والثديياتالصغيرةوالطور،والضفادع

أوائلىمنولزوشركاهفارجو.وشركاهلمحاردجوولز،

كلالشركةأسه!.الأمريكيةوالمصارفالقطاراتمنظمات

بنيامينباع.أم285عامفارجو.جووليمولز،هنريمن

وشركاؤهفارجولولزالعرباتوشركة،البريالبريدهودلادي

الغربفىشركةأقوىتصبحجعلهامما،أم866عام

الوطنينيفادافارجوولز،مصرفوتأسسالبعيد.الأمريكى

لعملياتوشركاؤهفارجوولزودمجت.أم509عامفى

لتتكون،كبيرتينأخريينقطاراتشركتيمعالقطارات

السريعة.والقطاراتالحديديةللسككالامريكيةالشركة

عملياته،فيالوطنينيفادافارجوولزمصرفواستمر

فإنالحاضرالوقتوفيفارجو.ولزمصرفبعدوأصئفيما

المصارفمنضخمةشبكةوتوابعهاوشركاؤهفارجولولز

المالية.والخدمات

.الأسنانطبانظر:.هوراسولز،

عددبإنجدترا،ميدلاندزوستفيمركزيإقليمولسال

إلىالإقليمهذاأهميةتعود.نسمة006.552نهس!ط

المصنوعاتلإنتاجمصانعهناكحيث،الصناعينشاطه

،والمصبوباتالمعدنيةوالأنابيب،والمفاتيحوالأقفال،الجلدية

مركزوسمالومدينة.الغسيلومكائن،الدقيقةوالأدوات

أما.بريةوطرقحديديةسككتقاطعفيلوقوعهامزدحم

وولنهول.،دارلاستونفهي،بالإقليمالأخرىالمدن

وناقدكاتبام(.ا-729)ء98إدمودد،ولسون

الدراساتمجالاتفيلأعماله؟صيتهذاعأمريكى

السياسية.والعلوم،والأدبوالتاريخ،الإنجيلية



502دريتشار،نولسو

إجرأءمنيتمكنلكى،الروسيةاللغةولسونتعلم

فيرحلات:هماكتبهمناثنينحولالبحوث

أم(.)729روسياعلىونافذةأم(،)369ديمقراطيتين

البحوثإجراءمنليتمكنبمالعبريةاللغةولسونحذقكما

أم(.)559الميتالبحرمندرجاتبكتابهالمتعلقة

بالموضوعاتالوالممعةمعرفتهالأخرىكتبهبعضوتعكس

والتاريخية.والاجتماعيةالثقافية

أكسلقلعةالأدبيالنقدفيولسونأعمالأولكان

فيالرمزيةللحركةدراسةبمثابةيعدالذيأم(،319)

كتاباتيتناولفهو،والقوسالجرحكتابأما.الأدب

ولسونكتبكما.مشهورينوأمريكيينأوروبيينكتاب

جمع،للمجلاتوالمراجعاتالمقالاتمنعدداأيضا

والإعلاناتالخالدةالفنيةالأعمال:كتبهفىمنهاالعديد

الزلزالام(،59)2النورشواطئام(،059)التجارية

هيواحدةروايةولسونكتبوقدأم(.9)8ءالأمريكى

المعنونةرسائلهمجموعةأماأم(.29)9ديزيفىفكرت

-ام219عاميبينوالسياسةالأدبفيرسائل

.أم779فينشرتفقد،أم729

بالولايات،نيوجيرسيبولاية،بانكردفىولسونولد

نيولمجلةالمشاركالمحررمنصبوشغل.الأمريكيةالمتحدة

ما269عاميبينالجديدةالجمهوريةأيبمرببلك

للمرةومراجعاتهمقالاتهمنالعديدظهروقد.ام39وأ

موتهعندولسونوخلفيوركر.النيومجلةفيالأولى

أربعةونشرت.المذكرأتمنصفحةالألفىعلىمايربو

العشرينيات:وعناوينهاالمذكراتهذهمنمجلدات

الأربعينياتم(،0891)الثلا"نينياتم(؟1)759

م(.6891)الخمسينياتم(؟91)83

أيردنديسياسي(.-ام29)3!جون،ولسون

وزراءمجلسلرئيسنائئاأصبحفيل.فيانالحزبينتمي

ما299فبرايروفي.أم199نوفمبرفيأيرلنداجمهورية

.للدفاعوزيراأيضاأصبح

كونتيفيكيلكوجيفيكلانانجفيولسونولد

وجامعةلونجفورد،فيملسانتكليةفيوتعلم،كافان

نأبعدالسيالعسةودخلأيرلندا،فيالوطنيةوالجامعة،لندن

الجامعة.فىومحاضراالثانويةالمدرسةفيمعلمامهنتهمارس

للبرلمانالأصغر)المجلحه!إيريانللدايلولسونانتخب

المتحدثأصبحالحالوفي،ام739عام(الأيرلندي

فيلفياناحكومةفيوالفنونالتعليمعنالحزبعنالرسمي

وزارتيتولىأم829عاموفي.ام819-7791للفترة

وحتى8791عامومنذ.والبرقوالبريد،المواصلات

ومن،والمواصلاتللعسياحةوزيراولسونكان،أم989

للبحرية.وزيراكانأم299فبرايرحتىأم989يوليو

)القرنالأدب،الأسكتلندي:انظر.جون،ولسون

عشر(.التاسع

أحدم(.7821-م171)4ريتشارد،ولسون

بارعارساماكان،البريطانيينالطيعيةالمناظررساميكبار

ولسونرديتشار

تعرضهولتجسرلوحة

الممتازولسونرتحشاردتكوين

اشتهر.التعصيلاتفيوتحكمه

أنهبيد،الطبيعيةبمناظرهولسود

لصفيةأ!حاتأيصارسما

رائعة.



انغسلسيرا،ولسون602

أحدمادونمافيلامنرومامنظرلوحتهوتعد.الوجوهلصور

.الشهيرةأسهأعما

بويلز.باويز،فيلنجوز،مطرانيةفىولسونولد

مؤسساعضواوكانروما.وفيلندنفيالرسمودرس

الملكية.للأكاديمية

ام(.199-أم19)3انغسالسير،ولسون

.الساخرةأغصيرةاالقصصكتابومنبريطانيروائي

العامة،الإنسانيةالعلاقاتفيالخداعجوكتبهتتناول

منهائ!!كماستخدامعلىدرجوقد.والخاصة

الواقعي.الجولخلقالتفصيلات

أم(،)529وآفترهيملوكمثلولسونرواياتوأبطال

السيدةعمرمنتصفأم(،)569أنجلوسكسونيةمواقف

كبارأوالأعمارامتوسطيمنكلهمأم(،)589إليوت

عنوعاجزون،ومضطربون،محبطونجميعاوهم.السن

تلكوس!ونويحيي.اليوميةالحياةتفصيلات!افة!واكبة

الثاقبةوبملاحظاته،البارعالمشرقبالحوارأممئيبةاالشخصيات

فيالعجائزالاخرىرواياتهتتضمنكما.المجتمععن

مفمحكاأمراليستأم(بم)619الحيوانحديقة

العالمإحراقأم(،)739سامرسحركأنهأم(بم)679

فهوأم(،)969الموترقصةكتابأماأم(.)089بالنار

قصة.وعشرينخمساتتضمنقصيرةقصصمجموعة

تتضمن:،الأدبيةالدراساتمنعدداولسونكتب

لردياردالغريبةالرحلةام(بم079)ديكنزتشارلزعالم

التنوعكتابهفيالنقديةأعمالهوتظهرأم(.)789كبلنج

نشرتوقدأم(.)849القصصيالأدبفىوالعمق

انعكاساتبعنوانكتابفيأم869عامرحلاتهمقاللات

فيولسونجونستونفرانكانغسولد.كاتبعينفي

عليهأنعموقدبإنجلترا.سسكسبشرقيسيأونبكسهل

.أم819عامفيفارسبلقب

بريطافماكاتب(.-3191)!لن،ولسون

بكتابهالشهرةحقق

وهوام(،59)6اللامنتمى

تقليديةغيردراسة

الثقافةفىللاممتقلالية

الدين:كتبهومنوالمجتمع

عالم(،م91)57والمتمرد

بعدماأم(بم)639العنف

أم(.)649اللامنتمي

مسرحياتكتبكما

ولسونكولنوفى.عديدةوروايات

الكتبمنعدداولسونكتب،العشرينالقرنسبعينيات

الخفيةالقوى:تشمل،محيرةخارقةوأحداثأخازأعن

ام(.)779غلرظاهرةأم(؟719)

هوالكاملواسمهبإنجلترا،أجسترفيولسونولد

.ولسونهنريكولن

رئيص.(م5991-م6191)للوردا،ولسون

عامومن،0791عامإلىأم469عاممنإنجلتراوزراء

تولىقدوكان.أم769عامفيتقاعدهوحتى7491

.أم639عاممنذالعمالحزبزعامة

صعوباتفتراتخلالللحكومةرئيعساولسونكان

والإضرابات،التضخمبلادهواجهتفقد.كبيرةاقتصادية

ميزانفيخطراوعجزا،الصناعيالإنتاجوتدني

الجنيهقيمةخفضت،ولسونزعامةوتحتمدفوعاتها.

للأسعارسقفووضع،الضرائبورفعت،البريطاني

ولسونأشرف،الاجتماعيالتشريعمجالوفى.والرواتب

الطلاققوانين:مثل،التحرريةالإصلاحاتمنسلسلةعلى

.الإعدامعقوبةوالغاء،تقييداالأقلوالإجهاض

لأبإنجلتراشماليهدرسفيلدبلدةفيولادتهعند

عرفأنهبيدهارولد،جيمصولسونسمي،صناعيعالم

بششايربمورالبثانويةتعليمهتلقىهارولد.باسمالناسبين

بجامعةالمسيحبكليةللدراسةدراسيةبمنحةفازحيث

عامحتىأكسفوردفيالاقتصادبتدريسوقامأكسفورد.

عاميبين-الثانيةالعالميةالحربوخلال.ام939

أمانةفياقتصادياخبيراولسونخدم-أم49وهأم939

والطاقة.الوقودووزارة،الحربوزراءمجلس

أمحمالاحزبمنعضواالعموممجلسولسوندخل

أميناالفورعلىوعينلانكشاير،بمقاطعة،أورمسكيركعن

ولسونعمل،أم479عاموفي.الأشمغاللوزارةبرلمانيا

تلكفيعين،أنإلى،الخارجيةللتجارةوزيراوجيزةلفترة

عامفيواستقال.النقاباتلمجلسرئيسانفسهاأصسنةا

العمالحزبفقدانمنوجيزةفترةقبل-أمء9أ

علىاحتجاجا-للسلطة

فىالحكومة!ء! تخفيضا"ص-

الخدماتعلىالإنفاق!ى-

منذمثلوقد.الاجتماعية"ص-

هيتوددائرةأم059عام---+!!

واقربالواقعة-الانتخابية7---

.تقاعدهحتى-مسكيرك!خس3-3-س

المعارضة،فىوجودهوأثناء"!7!

أعمالبنشرولسونقام73بررخيزر7

منلابدمنها،ةيدعدولسونللوردا



702رودو،نولسو

فيالعالمفقرعلىالحربأم(،)529الدولارات

ام(.)539

زعامةعلىأليساريالجناحمنافسةفيولسونفشل

عامالثانيةمحاولتهفىنجحأنهإلاام،069عامالحزب

مأ649عامبانتخاباتالعمالحزبوفاز.أم639

دعاأنهبيد.ضئيلةبأغلبيةللوزراءرئيساوصار،البرلمانية

منوقوى،اح!669عامجديدةعامةانتخاباتإجراءإلى

للملكيةضمت،الفترةتلكوخلالالتفويضية.سلطته

مقاديرمنحتكما،البريطانيةالفولاذصناعةمعظمالعامة

والصناعاتالسياراتلصناعةالدولةدعممنكبيرة

طلباوسمونحكومةقدمتكما.البريطانيةالفضائية

مجالوفي.الأوروبيةالاقتصاديةبالمجموعةللالتحاق

إعلانولمسونحكومةواجهت،الخارجيةالشؤون

البريطانيةالمستعمرةمنواحدطرفمنالاستقلال

الانسحاببدأتكماحاليا،زمبابويالمسماةروديسيا،

السويس.قناةشرقيالعسكريةقواعدهامن

الثقةيكتعسبلمونفعيا،ذكياسياسياوسحونكان

تمئأنهإلا،لحزبهاليساريالجناحولااليمينيللجناحالتامة

واحتفظ،السياسيةالإدارةمجالفيبهامعترفبمهارات

استعاد.أم079انتخاباتفيهزيمتهبعدالحزببزعامة

وحاول،ام749عامفيالسلطة،ولسونبزعامة،الحزب

يحكماجتماعيعقدبوساطة،النقاباتمعسلفايوجدأن

الفضائيةوالصناعاتالسفنصناعةضمتكما.الرواتب

العامة.الملكيةإلى

،أم769عامفيتقاعدهبعدفارسلقبولسونمنح

.أم839عامفىالنبيلرتبةتلقىكما

الرئي!(.م4291-851)6ودرو،ولسون

.أم219و1391عاميبينوالعشرونالثامنالأمريكي

عاموفي.أم987عامبرنستونجامعةفيتخرج

للجامعة.رئيسابالإجماعأنتخبام209

لخوضأم019عامالجامعةرئاسمةمناستقال

وهووامعتطاع.نيوجيرسيولايةحاكممنصبانتخابات

أكثرمنواحدةإلىتحويلهانيوجيرسيلولايةحاكم

القومى.المستوىعلىالأنظارإليهلفتمماتقدما،الولايات

الرئيحي!ضدأم219لعامالرئاسةأنتخاباتكحسبوهكذا

روزفلت.السابق

تشريعيبرنامجعبإحداثأهتمرئيساأصبحعندما

الكونجرستبنىأم139ديسمبرفي.الطموحشديد

الفيدرالي،ألاحتياطيقانونأجازحيث،ولسونتوصية

ولسونقادكما.مركزيمصرفينظامبموجبهنشأوالذي

،أم619عامالإصلاحاتمنسلسلةتبنيإلىالكونجرس

الأمريكية.المتحدةللولاياتوالعشرولىالنام!الرئيصولسونودرو

العمليوموتحديد،الأطفالعملساعاتتحديدشملت

مستوىتحسينمع،معاعاتبثمانيالحديديةالخطوطفى

الريفية.المناطقفيالطرقوتعبيد،التعليم

علىالخارجيةبالشؤونالخاصةالمسائلواستحوذت

الحرباندلاعوعند.ولسونالرئيساهتماممنالكثير

ولكن،المتحدةالولاياتحيادولسونأعلنالأولىالعالمية

بريطانيةسفينةألمانيةغواصةأغرقتأم،519مايو7في

ظلولسونولكنأمريكيا.281مقتلإلىأدىمما

بأنالألمانجمعمفاوضاتوأجرى،النفسبضبطمحتفظا

وأالركابنقلسفنعلىالهجومبعدمغواصاتهميأمروا

.المحايدةالدولسفن

الحملةمظاهركلعلىأوروبافيالحربغطت

ترشيحأعادالذي،الديمقرأطيالحزبرفعوقد.الانتخابية

وفاز".الحربعنبعيداولسونبقاناألقدلملمشمعار،ولسون

منافسه.عنضئيلبفارقأخرىمرةبالرئاسةولسون

عندماولكنأوروبا،فيالحربإيقافولسونحاول

السفنكلمهاجمةأم179فبرايرفيألمانيابدأت

إعلانمضطراولسونقرر،الغواصاتذلكفيبماالتجارية

.ام719أبريل6فيألمانياعلىالحرب

أماملهخطابأهمولسونألقىأم189عاميوليوفى

فىبهاللالمشرشادنقطةعشرةأربعحددحيث،الكونجرس

ولسونقادوقد.للحربسلميةتسويةإلىالوصولحالة



برومنتريولسونز802

كانإذ،باريسفىالصلحلمؤتمرالأمريكيالوفدبنفسه

مصمماكانكما،عشرةالأرلغنقاطهتنفيذعلىمصمما

جزءعلىولسونوحصل.للأمعصبةلإنشاءخطةعلى

أضعفممالها،يطمحكانالتيالمعاهدةشروطمنفقط

قيامإلىأدتتنازلاتهأنرغم،العالمنظرفيالمعنويموقفه

.الأمعصبة

معاهدة،الأمعصبةبمالأولىالعالميةالحربانظر:

.فرساي

حملةفىوأسسونانخرطالأطباء،نصعيحةورغم

إلىح!صمتهبانضمامالأمريكيالشعبلإقناعخطابية

منأصيبإذصحئابمالجهدهذاأرهقهوقد.الأمعصبة

وظ!!،أم919عامأكتوبرمنالثانيفيبالشللجرائه

الرئاسة.منصبعنيبتعدلمأنهإلا،حياتهبقيةمريضا

المسألةهوالأمعصبةموضوعيكونأنولسونوأصر

ذلك!نونئأم029عامالانتخابيةالحملةفيالرئيسية

يعارضكانالذي،الجمهوريالحزبمرشحفوز

.الأمعصبةإلىالانضمام

نوبلجائزةمئولسونأم029ديسمبر01في

ولإنشائه،عادلةسلاماتفاقيةلعقدالراميةلجهودهللسلام

تنضملاأنالتاريخسخريةمنولعلها.الأمعصبة

لإنشائها.وسمونكافحالتيللهيئةالمتحدةالولايات

الرئاسةفترةنهايةبعدلمشواتثلاثنحوولسونعاش

في3بواشنطنمنزلهفينومهأثناءماتحيثهدوء،في

.م4291فبراير

البرمنجنوبيةنقطةأبعديروصتريولسودر

لولايةالجنوبىالساحلعلىوتقع.الأسحترإليالرئيسي

عديدةقممبهاجبليةجزيرةشبهمنجزءهيفكتوريا.

تلكوتشملس!إلبحر.فودتىم503علىارتفاعهايربو

وجبل،أوبرونوجبل،ولسونوجبل،لاتروبجبلالقمما

هنتر.وجبل،نورجيتوجبلبولدر،وجبلليونارد،

الوطنيالمتنزهنطاقضمن،الجزيرةشبهمعظمايقع

14و278حواليقدرهامساحةوهي،برومنتريلولسونز

المشاهدوتشمل.أم809عامللترفيهكر!متهكتارا،

منوالعديد،الساحليةوالمشاهد،الوعرةالجبالالطيعية

فيوالتسليةالراحةوسائلتتوفركما.البريةالزهورعروض

للامعتئجار.معدةالتجهيزكاملةأكواخ

بوساطةفيرنولاندباسماأولآبرومنتريسميت

يؤمنكانوالذيام،773عامباسجورجالمستكشف

نأإلافيرنوبمتوبيابواصعطةشوهدقدالمو!ذلكبأن

تسميتهإعادةبعدفيماأقترحفلندرزماثيوالمستكشف

.ولسونتوماسصديقهلذكرىتخليدا

قوية.حلزونيةصدفةذوكبيربحريحدزونالولك

للأكل.صالحمعظمهاالكائنهذامنأنواععدةأسكوهنا

الماءفيأم05إلىأم8،عمقعلىالمألوفالنوعويعيش

الشماليةبالسواحلوكذلكأورولاشماشبسواحل

،اللحوماكلاتمنوهو.الشماليةأمريكالقارةالشرقية

رأسهمقدمةفيوتوجد.سم8حوافيلهطولأقصىويبيئ

البحريةالكائناتقتلفييستخدمهاحادةصغيرةعظمة

بها.يتغذىالتيأ!صغيرةا

بريطافيسياسيأم(.797)1727دجونو!ى،

فيالحكومةينتقدوكان.أ!همحافةاحريةأجلمنناظ!

الملككلمةانتقدكما،بريتوننورثالأممبوعيةصحيفته

فىوسجنولكساعتقل.ام763عامالبرلمانافتتاحفى

ومن،البرلمانيللامتيازخرقاكاناعتقالهأنبيد،لندنبرج

مجلسمنطردأم764عاموفي.سراحهاطلقثم

إلىيهربجعلهمما،القانونحمايةمنوحرم،العموم

برلمانياعضواوصار،سنوأتأربعلعدعادأنهإللافرنسا،

،أخرىمرةالعموممجلسوفصلهميدلسيكص!.عن

واستعاد،أم077عامسراحهوأطلق.السجنإلىوأرسله

التىلندنلمدينةعمدةبعدفيماوصار.البرلمانيمقعده

فيها.ولدقدكان

أسودأمريكيزعيمم(.1891-1091)رويو!،

الحقوق!كنالمدافعالسيدبيدعىماكانكثيراشهير

لتقهـدمالقوميةللرابطةتنفيذيا()سكرتيراأميناعمل.ا!لدنية

فيساعدكما.ام779وأم5ء9عامىبين،الملونين

للسود.المتساويةوالفرصالحقوقآجلمنالكفاحتوحيه

.لجهودهسبينجارنبميداليةفاز،أم649عاموفي

سانتفيولكنزولد

ميسوريبولايةلويس

المتحدةبالود!يات

لأحدحفيدا،الأمريكية

فيوتخرخ.المستعجدين

عملكمامينيسوتا.جامعة

تسمىللسودصحيفةفي

قبل،سيتىكنساسنداء

و!كنزرويالقوميةللرابطةانضمامه

.أم319فيالملونينلتقدم

المسماةالملونينلتقدمالقوميةالرابطةمجلةتحريرورأس

.ام949وأم349عامىبينالأزمة

أم(.589-1)888هيوبرتالسيرولكنز،

وقد.أستراليومصورطيرانورجلوعالممستكشف



902وللنجبرو

فيلاكتشافاتهاشتهر

والجنوبي.الشماليالقطين

العيمقعلىولكنزتعود

عندما،الشماليالقطبفي

برئاسةحملةضمنكان

ويلهيالمورالمكتشف

عاميبين،ستيفنسون

ولكنزهيوبرتالسيروقد.ام619وام139

تاريخحملةولكنزقاد

شمالداخلفي،طبيعي

عامىبينالبريطانيالمتحفلحسابأستراليا،غربى

محاولتينوبعدام،289عاموفى.أم29وهأم239

طائرةقادمنأول،إيلسونبنوكارلهوصار،فاشلتين

إلىبألاسكاباروبوينتمن،الشماليالقطبىالمحيطعبر

مسافةوهي،الشماليالقطبيألمحيطفيسبيتسبيرجن

بريطانياملكنصبلذلكونتيجة.كم)0543قدرها

.العامذلكفىفارساولكنزالخامسجورج

فيحملةولكنزقادام،289عاممنلاحقوقتفي

جنوبية،قطبيةطيرانرحلاتبأولوقام،الجنوبىالقطب

عاموفي.الجنوبيةالقطبيةالجزيرةشبهيمسحكانبينما

بوساطةالشماليالقطبإلىالوصولحاولام319

المكتشفحملاتبإدارةوقامفشل.أنهإلا،غواصة

ما339عاميبينالجنوبيةالقطبيةإلسويرثلنكولن

الولاياتلحكومةمستشاراعملأنهكما.ام369و

.ام589وام429عاممطبينالمتحدة

إيعستبريانماونتفىولكنزهيوبرتجورجولد

أستراليا.جنوببولاية

.(-أم19)6ريكفريلىهيوموريسولكنز،

مأ629عامنوبلجائزةحاز.بريطانيإحيائيةفيزياءعالم

عالميمعمشاركة،الطبأوالأعضاء،وظائفلعلم

ولكنزقام.كريكوفرانسيس،واطسونجيمسالأحياء

الرد!ىالنوويللحمضممينيةأشعةدراساتبإجراء

ترسلالتيالمادةوهوأ(،ن)دالأكسجينمنقوص

هذاودفع.التاليالجيلإلىجيلمنالوراثيةالمعلومات

الجزيئيةللصيغةنمطإحداثإلىوكريكواطعسونالعمل

.أندلحمض

العالميةالحربفيمانهاتنمشروعفيولكنزعمل

فىالبحثإلىوتحول.أسذريةأالقنبلةأنتجعالذي،الثانية

كينجزكليةفىعملهوأثناء.الحرببعدالإحيائيةالفيزياء

النووية.للحموضالجزيئيةالصيغفيمرجعاصار،بلندن

بنيوزيلندا.بونجاروافيولكنزولد

-م681)7جيمسريتشارد،ولكنسون

ماليزياتسمىالتيالملايو،فيبريطانيإداريام(.149

الملايوية.اللغةفىعالمابوصفهبعملهاشتهر،ألان

يشغلوالدهكانحيث،اليونانفيولكنسونولد

جامعةفيدراستهوتلقى.البريطانيالقنصلمنصب

إلىانضم،ام988عاموفي.المتحدةبالمملكةكمبردج

،بيراقفيوعمل،المضايقلمستوطناتالمدنيةالخدمة

مستوطناتانظر:لامبور.وكوألا،سمبيلانونيغري

فىالمستعمرةسكرتيرمنصبولكنسونشغل.المضايق

عدداكتبوقد.أم169وأم119عاميبينسنغافورة

ولض.الملايويينعنوالمقالاتالكتبمن

معاجمأفضلأحدبجمعاليونانفيتقاعدهأثناءقام

سميرنا.فيوتوفى.أم329فىنشرالذي،الملايويةاللغة

أم(.329-ام85)2وليمالسير،ولكوكس

بناءعلىوالإشرافبالتخطجطقامبريطانيمدنيمهندس

وقدبمصر.النيلنهرعلىالأولالمنخفضأسوانسد

الوقت-ذلكفى-وكان.ام209فيالسدبناءأكتمل

طولوكان.البريطانيونالمقاولونينجزهمفردعملأعظم

الهند.فيولكوكسولد.م26وارتفاعهكم2السدجدار

سكانهاعدديبلغإفريقيا،جنوبفىمدينةو!م

فىالذهبحقولوسطفيتقع.نسمة1)00.60

شرقشمالكما06نحوبعدعلى،الحرةالولاية

بلومفونتين.

ربعمنأكثر،ولكوممنطقةفيالثمانيةالمناجمتنتج

وينتج.العالمذهبخمسونحوإفريقيا،جنوبذهب

وهيأيضا.الحجريالفحمويستخرج.بوفرةاليورانيوم

توجدفلامنفردفيهاالمرورونظامنسبياجديدةمدينة

إلىتهدف،مروريةدائرة23وللمدينةمرور.إشارأت

متنزهاتبهاوتوجد.فيهلاتداخلمتدفقاالمرورجعل

العامة.الحدائقمنوكثيرمتعددة

ما469عامفيولكوممزرعةفىالذهباكتشف

منأعمالرجلوهو-بنهايمرأوأرنمستالسيرطوروقد

داربنيتوقد.جديدةمدينةعملفكرة-إفريقياجنوب

.أم689عامفىمدينةوأعلنت،ام619عامفىالبلدية

فيذاتيوحكممحدية،حكومةذاتمدينةوللئجبرو

تقع.نسمة66!001لمسكانهاعدد.بإنجلترانورثامبتونشاير

ويتدفق.نورثامبتونشرقىشمالكمأ6بعدعلىالمنطقة

جميلة.قرىبهاوتحيطخلالها.نيننهر

بالأحذيةمشهورةمايوماوللنجبرووكانت

محلهاحلتمتعددةجديدةصناعاتولكن،والملابس
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إلىيومح!!وللنجبرومنكثيرونأناسويسافر.الان

للعمل.لندن

نورثامبتونشاير.أيضا:انظر

ويلزساوثنيوول!يةمدنكبرياتثالثةو!فعوئع

الساحلامتدادعلىإيلاوارامقاطعةفيتقعأجا،بأمشرا

تبلغ.نسمة452337س!!انهايبلكدد.للولايةالجنوبي

بورتمنطقةوتضما2كم571وللونغونغمدينةمساحة

المدينةوسطمنطقةسكانعددويبلغ.الصناعيةكيمبلا

نسمة.863.671منمايقرب

وللونغونغمنالمستقرةالمنطقةتقع.والمماخالسطح

جبالوسلسلةالساح!بينضعيقخصيبسهلعلى

عنكم08منيقرل!بماالمدينةوسطمنطقةوتبعدإيلاوارا.

شمالمنأصس!صيةاالأحياءمنطويلشريطويمتد.سيدني

،الصغيرةأضعدي!امماطقلتشملالمدينةوسطمنطقةوجنولى

علىكيمبلابورتوتقع.الألبانبمنتجاتالغنيوالريف!

.أضجارياالركزجنوليمتراتبفئثيلومسافة

المعدليبلغر،معتدلبمناخوللونغونغمنطقةتتميز

ويعتبر،ملم431.1منمايقربالأمطارلسقوطالسنوي

يصلحيثحرارةالعسةشهورأكثرمنوفبرايرينايرشهرا

يوليووشهر.22!ممنمايقربإلىالحرارةدرجةمعدل

إلىالحرارةدرجةتصلحيث،برودةالمسةشهورأكثرمن

فقط.م512منمايقرب

والتجاريالسكانيالمركزوللونغونغتعدالاقتصاد.

لإنتاجمركزأهمتعتبروالتيمنها،القريبةكيمبلالبورت

ألفعشرينمنأحضرفيهيعملحيثأستراليا،فيالفولاذ

وللونغونغمنطقةفىالأخرىاالصناعاتومن.عامل

إنتاجيعتبركما.والمنسوجاتوالملالسالطوبصناعات

أصسدمصدراتمثلالتىاشيفيةأ!شاعاتامنالكوكفحم

صناعةوتحظى،المحليةالمتطلباتمنكبيرقطاعاحتياجات

منالجنوليالجزءفيخاصةبأهميةالألبانمنتجات

.الأسماكلصيدأسعطوليوجدكما.المنطقة

فىالتعليمعنالمسؤولةالسلطاتتقوم.الثقافيةالمجماة

لمواجهةالتعليميةالتسهيلاتنطاقبتومعيعوللونغونغ

العالميةالحربومنذ.السكانعددشيالمطردةالزيادة

مدرسةوعشرينخمسببناءالسلطاتقامت،الثانية

كليةبالمديسةيوجدكما.ثانويةمدارسوثمانيابتدائية

وجامعة.أطتربيةوكليةصناعية

تضمالتيأحامةاالم!ضبةتشغيلالمدينةمجلسيتولى

الخدماتتوفيرويتم،النائيةالأحياءفيفرعاعشرأربعة

مناثنينطريقعنالنائيةللمنطقةالأساسيةالطجية

ومستشفىوللونغونغ،مستشفىهماالكبيرةالمستشفيات

علىتقعأستراليا.فىممواالمددأسرعم!واحدةوللونغونغمدينة

الفحمبمناجمالغميةإيلاواراحبالسلسلةم!ممتدحصيصسهل

البحر.إلىالححري

أصغرعامانمستشفيانيوجدكماكيمبلا.بورتمقاطعة

وكولديل.بوليمنكلفيسعة

والأعمالالتسوقمراكزأحدثمنوللونغونغتعتبر

كثرةعلىالحديثةومقاهيهامطاعمهاوتدلأ!شراليا،في

كذلكالمدينةوتحظىسكانها.ب!تمنالمهاجرينأعداد

ذاتالضيافةوليوت،الأولىالدرجةفنادقمنبعدد

السائحين.خدمةأجلمنتعملوالتيالزهيدةالأسعار

بهايوجدكما،يوميةصحيفةوللونغونغفيوتصدر

إذاعية.محطاتوثلاثتلفازمحطا

لينسريعديزلبمحركالمزودةالقطاراتتربط.النقل

محليةحديديةسككتوجدكما،وسيدنيوللونغونغ

وسطالحافلاتخدماتتربطوكذلك.المدينةداخل

.الأخرىالمناطقبمعظمالمدينة

السياحآلافيقوموممارستها.رؤيتهايمكنأشياء

المدينةمنينطلقونحيث،عامكلوللونغونغبزيارة

الساحلطولعلىالطيعيةبالمناظرللاستمتاعبالسيارات

ويمكنهمإيلاواراجبالسملسلةالجميلةوبالمشاهد،الجنوبي

جبلمثل،ومواقعنقاطمنبأكملهالسهلومشاهدةرؤية

تقعالتىإيلاوارابحيرةتتيحكماكيرا.وجبالكيمبلا

للضيوفمثاليةتسهيلاتالمدينةوسطمنطقةجنوبي

الماء.رياضاتهواةمنالمحلي!توالسكان
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المحليالحكوميالجهازالمدينةمجلسيعد.الحكومة

العمدةانتخابويتموللونغونغ.منطقةفيالرئيسى

حكماءيمثلونالذينعضواعشرالخمسةعنمستقلا

الخمسالانتخابيةالمناطقكلفىالناخبونويقومالمجلس

أعضاء.ثلاثةبانتخاب

المستكشفاننزلم6917عامفى.تاريخيةنبذة

بحثاإيلاوارابحيرةشاطئعلىوماثيوفليندرزباسجورج

منخمسةشقواحدبعامذلكوبعد.العذبالماءعن

الساحلبامتدادطريقهمسفينةتحطمحادثمنالناجين

منطقةفىالفحمواكتشفوالأستراليا،الشرقىالجنوبي

منأناعتبرتمميدنيفيالسلطاتأنغير.كولكليف

وفي.الفحملاستخراجالمنطقةهذهإلىالوصولالصعب

منطقةمنفلاحوهو-ثرومسبىتشارلزسمعأم81ءعام

زاخرةإيلاوارأمنطقةأن-!ميدنيمنالقريبةليفربول

عددوانطلق،هناكإلىماشيتهفقادللرعيالصالحبالعشب

واكتشف.ثروسبيأثرواقتفوابماشيتهمالفلاحينمنآخر

الواقعةالغاباتفي،الثمينةالأحمرالأرزأخشابالرواد

.مباشرةإيلاواراجبالسلسلةأسفل

بمسحهوايتهنريالمساحقامام،834عاموفي

للملاحةمركزاوللونغونغوأضحتوللونغونغ،موقع

.والأخشابوألمحاصيل،الألبانمنتجاتنقلفىيستخدم

وبدأأمشرأليا.فيميناءأهمثالثلتصبحالمدينةنمتوهكذا

فيأم984عامالمنطقةفيالحجريالفحماستخراج

لمشةوفي.م1857عامبيللامبيفىثمكيرا،جبلمنطقة

الولاية.فيريفيةبلديةأولوللونغونغأصبحتأم985

ذلكوبعد.مدينةوللونغوئإلىتحولتأم429عاموفي

بضمالكبرىوللونغونغمدينةإنشاءتمسنواتبخمس

بوللىمقاطعةبينهامنإليها،محليةحكوميةمناطقأربع

عاموفي.إيلاواراشمالوبلديةإيلاواراومقاطعةبوليشاير

مدينةاسمليطلقأخرىمرةالمدينةاسمتغييرتمأم،079

بأسرها.المنطقةعلىوللونغونغ

عدىتقع.الهودنديةالأنتيلجزرعاصمةولمستاد

البحرفيكورأساولجزيرةالغربيالجنوبىالساحل

خليجويقسم.نسمة05لم...سكانهاعدد،الكاريبى

وأوترأباندا.بوندأ:هماقسمينإلىالمدينةآناسانت

الهولنديالطرازعلىمشيدةولمستادبيوتمنالعديد

فاتحة.بألوانمطليةعديدةبيوتاأنكما.التقليدي

الانيعرففيماسكنمنأولالأروأكالهنودكان

عامفيالمدينةالهولنديونألسه!وقدولمستاد.بمدينة

لتكريرمركزاأم،519عاممنذوصارت.ام634

شرقيجنوبمركزولمستادوتعد.الخامالنفطوشحن

والمصارفوالشحنالمستودعاتلخدماتالكاريبي

.الممتلكاتفىوالاستثمار

أعالرجل؟(.-م2191)راؤول،ولنبرج

سميمالإنهاءجادةمساعبعملقام،سويديودبلوماسي

عملهوأثناءهتلر.أدولفمعالأوروبييناليهودبمشكلة

تأشيراتمنحالمجر،عاصمةبودابعستمدينةفيدبلوماسيا

الحكومةحمايةتحتالمجرييناليهودمنلكفيردخول

المصادرفيكثيرااسمهيردذلكأجلومن.السويدية

الغربية.

وتعدمدنها،كبرياتوثانيةنيوزيدنداعاصمةولئجدو!

عدديبلغ،الصناعيةومراكزهاالبلادموانئأهممنواحدة

جنوبولنجتونمدينةتقع.نسمة682.325سكانها

لجزيرةالجنوبيالطرفمنبالقربالمياهعميقطبيعيمرفأ

هكتار،8وء..قدرهامساحةالمرفأويغطي.الشمال

كذلكتحميهوالتي،ناحيةكلمنتقريباالتلالبهوتحيط

عامفىزلزالوأدىاضطرابا.الأكثركوكمضيقمياهمن

علىساعدممامتربمقدارالمرفأقاعارتفاعإلىأم855

الأراضيهذهوتشكل.الأراضيبعضواستصلاحتجفيف

وتعتبر.المدينةفيالتجاريةالمنطقةمعظممو!اليوم

محوركذلكوهينيوزيلندا،فىالحكومةمركزولنجتون

وشبكةالملاحةوخطوطالنيوزيلنديةالطيرانخطوط

الجنوببميناءولنجتونالسياراتعباراتوتربط.الطرق

منالنيوزيلنديةالثقافيةالهيئاتمعظموتتخذبيكتن.

طقسأنمنالرغموعلىلها.رئيسيامقراولنجتون

الريا!.فيهاتكثرماعادةالمدينةأنإلامعتدلولنجتون

شعبيا،مشهورموقعوهو،ولسجتونفىالنوابمحلسدارالبيهايف

سنس.بازلالسيرالبرلطانيالمعصاريالمهندسصممه
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رصيفعلىيقعوالذيالحكومةمبنىيعد.ا!لدينة

.ولنجتونفيالمبانىأشهرمنواحداالبحريلامبتون

عصرإلىيعودطوابقأربعةيرتفعالذيالمبنىهذاوتصميم

مأ876عامإنشائهوقتالمبنىوكاناللأوائل.المهاجرين

وشيدت.الجنوبيالكرةنصففيخشبيمبنىأضخم

بأكملهاالأصليةالمدينةكنيسةوهي،بولسسانتكنيسة

وإلىنيوزيلندا.غاباتمنجلبتالتيالمحليةال!خشابمن

توجدتورندونضاحيةفيالمتراصةالمنازلمنطهقةجنوب

تعودوالتيالأوائلالمهاجرينأياممنالخشبيةللبيوتأمثلة

الم!صاتبوتعدعشر.التاسعالقرنمنالستيخياتفترةإلى

لتصميمطبقاشيدتوالتيللبرلمانالتابعةالتنفيذية

المبانيأشهرمنسبنسبازلالسيرالإنجليزيالمعماري

البيهايفاسمالشعبعليهويطلق،المدينةفيالحديثة

مركزباسمالمدينةبلديةمبنىويعر!(.النحل)خلية

علىأشرفالذيالقديمالمدينةعمدةوهوفاولارمايكل

المبنى.بناء

مكتبةعلىالوطنيةنيوزيلندامكتبةوتحتوي

ل!ضبالرئيسيةالمجموعةتحويالتيتيرنبلالإسكندر

الوطنيةالمكتبةوتجمع.نيوزيلندافىوالخطوطاتالنادرة

المراجعوخدماتللمكتباتنيوزيلنداشبكةكذأ!ك

النشرلحقوقالوطنيةالمكتبةأما.المكتباتبينوالإعارة

.البرلمانمبانيفيفموجودتانالعامةالجمعيةومكتبة

الوطنيةنيوزيلنداوقاعةالوطنىالمتحفمنويمبى

وتعد.المدينةوسطعنبعيداليستلعلىالجميلةللفنون

النيوزيلنديةالملكيةالباليهلفرقةالمحليالمقرولنجتون

!عتئداونشركةوتعدالمومميقية،نيوزيلندافرقةوكذلك

فيالمسرحيةللفنونمحترفةشركةأقدمالمسرحيةللفنود

مدينةبوينتكاسل

مفضلوملاذساحلية

يقع،العطلاتلقصاء

الشرقيسالشاطئعلى

ولنحتود.

علىعروضهاالصغرىالشركاتوتقدمولنجتون

ديبو.وسيركامسرحي

الجميلة.الشواطئمنالعديدالمدينةمنبالقربوتقع

للسباحة.عموميةحماماتأربعةولنجتونفيويوجد

أنواعمنالعديدلممارسةتجهيزاتالمدينةحدائقوتشمل

نيوزيلنداملاعبمنبمباركأثليتكملعبويعد،الرياضة

،ريزيرفبيسنملعبوكذلكالرجبيكرةلاتحاداشئيسية

الساحاتومن،الكريكيتللعبةالرئيسيةالملاعبمنوهو

اشئيسية.الرياضية

ولنجتونوحديقةكارترومرصد،النباتيةوالحدايت

كلهاالتذكاريةالأوائلالمستوطينوحديقةللحيوانات

ولنجتونفيفكتورياجامعةوتضمللجمهور.مفتوحة

الوقت.بعضأوالوقتطولمنتظمطالبآلافثمانية

وأخرىالمعلمينلتدريبكليةكذأسكولنجتونفيويوجد

نيوزيلندامدرسمةوتتخذ.الأطفالرياضمعلميأضدريب

للتعليمولنجتونكليةوتقدملهامقراالمدينةمنللمراسلة

المهنية.التعليميةالدوراتمنكبيراعددأالمهني

موانئأكثرمنواحدةولنجتونتعتبرالاقتصاد.

طنملايين6منأكثرمعتتعاملفهي،حركةنيوزيلندا

002منأكثروتصل.السنةفيأصشحناتامنمتري

خدمةأسرعيقدمالذيالميناءإلىسنةكلحاوياتسفيخة

أرلغمنأقلفىوذلكنيوزيلندا،موانئمستوىعلىتفريغ

سفنمنمتزايدعددأيضاوهناك.حاويةلكلدقائق

ثلثحوالىوتتخذالميناء.تستخدمالتيالرحلات

معظموتعمللها.مقراوأضجتونمنالإنتاجيةالصخاعات

هيوولنجتونالخفيفةالصناعاتفيمصائولنجتون

الرئيسيةالمكاتبوبهالنيوزيلنداوالإداريالمالىالمركز
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الهيئاتنصفمنوأكثرالحكوميةالوزاراتلمعظم

منتتخذالتيالتأمينوشركاتالبنوكمثلالتجارية

الكهربائيةالقطاراتوتربطلها.رئيسيامقراالعاصمة

الحافلاتوتعتبربعدا،الأكثرالشماليةبضواحيهاولنجتون

فىوتوجد.المدينةداخلالعامللنقلالرئيسيةالوسيلة

نيوزيلندا.فيالوحيدةالكابلسياراتشبكةولنجتون

رونجوتاي،ضاحيةفييقعوالذي،العاصمةمطارويعد

فيها.الرئيسيوالمطارحركةنيوزيلندامطاراتأكثر

يبعدالذيأوموبارباراضاحيةفيآخرمطارويستخدم

ولنجتونوفيبديلا.مطاراولنجتونشمالكم56نحو

وصحيفةفىومينيونذيصحيفةهمايوميتانصحيفتان

صحيفةهىالأحديوموصحيفةبوستإيفيننجذي

الإشرافالنيوزيلنديةالإذاعةهيئةوتتولى.تايمزنيوزيلندا

الإذاعيةومحطاتهاالمدينةفىالتلفازمحطيتشغيلعلى

راديووهىخاصةإذاعةمحطةأيضاوهناك.الأربع

.ويندي

إلىولنجتوناكتشافيعزى.تاريخيةنبذة

ولنجتونمرفأإلىأبحرالذىكوبيالبولينيزيالمكتشف

غيرالمنطقةوجدوالذي،الميلاديالعاشرالقرنفي

البولينيزيالشعباستيطانأنالخبراءويعتقد.مسكونة

م،773عاموفي.الميلاديعشرالرابعالقرنفيتمقد

مرفأيرىأوروبيأولكوكجيممه!المكتشفأصبح

هيردجيمسالمكتشفأبحرأم826عاموفي،ولنجتون

.ولنجتونمرفأداخلإلى

إلىولنجتوناستيطانفيالأساسيالسببويرجع

تنظيمفيساعدالذيويكفيلدجيبونإدواردونشاططاقة

ولنجتونإلىالأوائلالمستوطنونووصلنيوزيلندا.شركة

عندقريةشيدواحيثأم،084عامينايرمن22يوم

ذلكوفىالمرفأ.منالشماليالساحلعلىبيتونضاحية

فييعيشونماووريشخص005نحوهناككانالوقت

المستوطنونانتقلبعدوفيماالمرفأ.حولمتناثرةصغيرةقرى

منطقةوخصصواالمستنقعاتوقليلةصلابةأكثرأرضإلى

التاسعالقرنمنالأربعينياتفيالحكومةمركزلتكون

عامأوكلاندإلىولنجتونمننيوزيلندابرلمانوانتقلعشر،

.أم865

مناطقأشهرمنولنجتونجبل.!جبلولئجتون،

يبلغحيثأستراليا،فيتسمانيافيالمسياحيالجذب

يطلوهوالبحر.سطحمستوىفوقأم)027ارتفاعه

ولا.درونتنهرمصبعلىتقعالتيهوبارتمدينةعلى

قمةوجودلعدمنظرا،هضبةبلجبلا،الجغرافيونيعده

أعلىحتىسياراتهمقيادةالسياحويستيم.المعالممحددة

ونوهوبارتلمدينةرائعمشهدإلىبالنظروالتمتعالجبل

فريدريك.وخليجدرونت

ورجلجنديأم(.285-761)9دوق،ولئجتون

اشتهر.الحديديالدوقباسممعروفاكانبريطانيدولة

واترلو.معركةفىنابليونجيوشهزمالذيالقائدلأنه

وعملالمحافظينلحزبزعيمابعدفيماولنجتونأصبح

للوزراء.رئيسا

دبلن،فيويلسليآرثرولنجتونولد.الشابالجندي

إيرل،ويلسليلجاريتالرالغالابنوهوأيرلندا.

فيحربيةكليةوفيإيتونكليةفىتعلم.مورننجتون

ولنجتونارتقىعاما.18وعمرهالجيعشدخلفرنسا.

شهدعقيد.رتبةإلىام697فيووصلالجيمقفيبسرعة

فلاندرز.فىمعسكرفىأم497عامفيمرةلأولالقتال

فيالهندإلىفرقتهأرسلت

أخوهكانحيث،أم697

.العامالحاكم

قبللواءولنجتونأصبح

وتسلمعاما،35يبلغأن

فيالبريطانيةالقواتقيادة

أم308فيالماهراتاحرب

سريعاالماهراتاقادةفهزم

ولنجتوندوقفيالبريطانيةللسلطةومكن

.بحزمالهند

عامفىلإنجلتراولنجتونعاد.الجزيرةشبهحرب

عامينبعدوعين.التاليةالسنةفيللبرلمانوانتخبأم508

تضعجديدةقوانينأجلمنفعملأيرلندا،أمناءكبير

ووضع.هناكوجودهأثناء،للمستأجرينعادلةإيجارات

الأيرلندية.الشرطةتنظجمأسسأيضا

وأرسلأم،808عامفينابليونضدأسبانياثارت

ولنجتونورقي.الاسبانيينلتساعدهناكقواتالبريطانيون

البريطانيةالكتائبمنواحدةقيادةوتولىفريقرتبةإلى

فيالفرنسيينهزم.والبرتغالأسبانياجزيرةشبهفيالمقاتلة

أسابيع،بثلاثةالبرتغالفىنزولهبعدفيميريو،معركة

مغادرتها.علىوأجبرهم

القواتلكلقائداولنجتونأصبحأسبانيا.فىالنصر

فحاربام908عابمفيالجزيرةشبهحربفيالبريطانية

الجيشومنالاسبانيةالقواتمنبمساعدةكثيرةمعاركفي

الصغيرجيشهوكعسببريطانيا.نظمتهالذيالبرتغالي

شبهمنببطءالفرنسيةالقواتوطردنصر.بعدنصرا

أبريلفيفرنسافيتولوزمعركةولنجتونكسب.الجزيرة

شبهحربوانتهت،عرشهعننابليونتنازل.ام481
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دوقلقبومخحمنتصراإنجلتراإلىولنجتونفعاد.الجزيرة

.ولنجتون

فيفرنسا،فيسفيراولنجتونعينواترلو.فىالنصر

السنةفىفيينا،مؤتمرفيبريطانياومثلأم481يوليو

ان!:.وصولهقبلعملهمعظمأكملالمؤتمرأنرغم،التالية

مننابليونهربعنسمالمؤتمرعندمافيينافيكانفيينا.

الديالإعلانعلىولنجتونوقعلفرنسا.وعودتهألبا

وتولى.العالميومزعللسلامعدوبأنهناب!يونوصف

نابليونولنجتونحاربهولندا.فيالمتحالفةالقواتقيادة

علىولنجتونركبواترلو.معركةفيمرةلأولنفسه

البروسيالأميرجيشومعه،المعركةهذهفي،قواتهرأس

بلوخر،انظر:تماما.نابليونقوةوسحقابلوخرفونجبهارد

احتلالذيالجي!ولنجتونقادفون.ليبرختجبهارد

معركة.واترلو،انظر:.ذلكبعدقصيرةأعترةفرنسا

عامفيلإنجلتراولنجتونعاد.السياسىالعمل

اصئ.وسيا!سيةحكوميةمناصبعدةوتولىام818

فياستقاللكنهم1827فىللجيشالأعلىالقائد

بريطانيا.وزراءرئيصرليصبحأم828

أغضبأعنه،المحافظينحزبفىعضواولنجتونكان

وأعطى.أعاثوليكالتحريرقانونابدفعهحزبهفيالكثيرين

وأزالروماكنيسةأتباعللكاثوليكالتصويتحقالقانون

يطالبالبريطانيالجمهوروكان.السياسيالحظرعنهم

قانونلمشروعولنجتونمعارضةوأدت.البرلمانيبالإصلاح

فيللاستقالةفاضطرشعبيتها.حكومتهتفقدلأنالإصلاح

.أم083عام

ولكنم،1834عامفيللسلطةالمحافظينحزبعاد

أصبح.أخرىمرةللوزراءرئيسايصبحأنرفضولنجتون

بسبعذلكبعدبيل،روبرتالسيروزارةفيعضوا

فىاعتزل.أخرىمرةللجيم!أعلىقائداوخدم،لحشوات

شعبيتهأفقدتهللإصلاحمعارضتهأنورغمأم،846

وقدقوميا.بطلابصفتهيحترمكانولنجتونأنإلاأحيانا،

.لندنفىبولسمانتكاتدرائيةفيدفن

اسموهو،الإنجليزيةاللغةفيوليمينطقولهلم

ألمانيين.إمبراطورين

برومحياملكأم(.888-ام)797.الأولولهلم

خلالشعبيتهولهلمفقد.الحديثةلألمانياإمبراطوروأول

ثمومن.الدلعستوريالإصلاخلمعارضتهبمم4881ثورة

،وجيزةفترةلعدعادأنهإلاالبلاد،مغادرةعلىأجبر

.بادنفىانتفاضةوأخمد

أخيهمنبدد!حاكما،ولهلمأصبحأم858عامفي

اضطراباتمنيعانىكانالذيبمالرابعوليمفريدريك

ملكاأعلنثمومن.عقلية

لقبوأعطيلبروسيا،

.م1861فيالأولولهلم

سياساتيساندوكان

فونأوتووزرائهرئيس

فىتسببالذي،بسمارك

سعيهخلالحروبثلاث

الألمانيةالدويلاتلتوحيد

الأولولهلم.واحدةإمبراطوريةفي

.أوتوفون،بسمارك:نظرا

الفرنسية-الحربوأثناء

إمبراطوراأي-قيصراولهلمأصبح،أم871فىالبروسية

البروسية.الفرنسيةالحربانظر:.الموحدةلألمانيا-

فريدريكبرومميا،لملكثانياابنا،برلينفيولهلمولد

فىوقاتل،شبابهبواكيرمنذجندياوتدربالثالثوليم

.الأولنابليونضدأم81وءام481حرب

بروسيا.:أيضاانظر

انتهىوبنهايتهلألمانيا،إمبراطوراخر.الثانىولهلم

منذبروسياحكمتالتيهوهينزوليرنلمملالةح!صم

بينالأولىالعالميةالحربقيصرهوولهلمكان.أم107

عليه،اللائمةإلقاءمنوبالرغم.أم189وام419عامى

بأنالانيؤمنونالمؤرخينأنإلاالحربإشعالفىلتسببه

.الحربإشعالبدءعنسويامسؤولتانوالنمساروسيا

أكبروكان.برلينفي-الأولولهلمحفيد-ولهلمولد

ابنةفكتوريا،والأميرةالثالثفريدريكالإمبراطورأبناء

ملكالخامسجورجوكانإنجلترا.ملكةفكتورياالملكة

فيضدهحاربااللذانروسيا،ملكالثانيونقولاإنجلترا،

علىتعليمهوركز.خؤولتهأبناءمن،الأولىالعالميةالحرب

السمكريةالطقةمعودوداجعلهممابمالعسكريالتدريب

أنهبيد،اليسرىالذراعمشلولولهلموكان.الأرستقراطية

أقوىبوصفهالحكممنمكنهمما،عاهتهإخفاءفينجح

ألمانيا.فىشخصية

حكمفترةبعد،أم888فيالعرش!ولهلماعتلى

فريدريكان!:.يوم001استغرقتالتي،والده

للوزراء،ورئيسامستشارايزالمابسماركوكان.الثالث

فىألمانياازدهرتوقد.أم098فيفصلهولهلماأنإلا

حصلكما.والتجارةشحإلصناعةلأنهبمولهلمعهد

جيشهوبنى،الهادئوالمحيطإفريقيافيمستعمراتعلى

فيالكبرىالقواتبينمنصاراحتىالبحريةوقواته

المستعمراتفيالتوسعيبرنامجهأدىكما.العالم

صراعنشوبإلى،الخارجيةوالتجارةالبحريةوالقوات

وبريطانيا.ألمانيابين
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القديممبروسياحلفولهلمأنهى،ام098عامفي

عامفيألمانياالدبلوماسيالخطأهذاأجبروقدروسيا.

الهزيمةإلىأدىمماجبهفن،فىحربخو!ه!علىام،419

ما819نوفمبرأوائلفيونشبت.الدولةلتلكالنهائية

منالسابعوفي.الألمانيةالبحريةتمردتكما،عديدةثورات

عرشه.عنولهلميتخلىبأنالوزراءرئيسطالبنوفمبر

وقد،محايدةكانتالتيهولنداإلىولهلمهربيومينوبعد

دوورن.المربفيمنفاهفيسنةعشرينمنلأكثرعاش

ألمانيا.:أيضاانظر

نيمحديةحكومةذاتمقاطعةهاثفيللىولوين

نسمة.006.19سكانهاعدد.بإنجلتراهيرتفوردشاير،

،الضرورياتمنالحدائقوتنشئةبالزراعةالاهتمامويعد

المنطقة.فيالواسعةالريفيةالمساحاتوبخاصة

أهمومن.أم919عامجاردنولوينمدينةأسست

والمستحضرات،الحاسوبصناعةبها،الموجودةالصناعات

فيتوجدكما.والمطاطالبلاستيكوأبحاث،الطبية

وبهاالفضاء.معداتوصناعةالهندمميةالصناعاتهاتفيلد

سيسلعائلةموطنهاتفيلد،وبيت.تقنيةمعهدأيضا

.الميلاديعشرالسادسالقرنبدايةمنذالمشهورة

هيرتفوردشاير.:أيضاانظر

ودي،العراقيابنانظر:.العراقيبنالدينولى

الدين.

يقطنكبيرشواطئطائرالوليتطائرطاش.،الوليت

الوليتيسمىماوكثيرا.والجنوبيةالشماليةالأمريكتينفي

وأأخرىشائعةأسماءعشرةعليهتطلقكما،البطشنقب

الأطلسيالساحلطولعلى،الشرقيالوليتيتوالدأكثر.

حتىجنوباالشتاءفىويهاجرالبهاما،وجزرفرجينيابين

فإنه،الغربيالوليتأماأوروبا.فييشاهدماونادرابيرو.

المنطقةإلىجنوباويهاجر،وتكساسمانيتوبابينيطوف

شتاء.الكاريبىبالبحرالمحيطة

لونويبدو،لمسم04حواليالوليتطائرطوليبلغ

داكنا.رمادياالعلويوسطحه،أبيضأورمادئابطه

.أخاذةوبيضاءسوداءعلاماتالمبسوطينجناحيهوبعرض

فيالطائرويعشش.ورفيعمستقيمالطويلمنقارهأنكما

منقريباالمستنقعاتفيالقشأوالكثيفةالأعشابكتل

،للخضرةمائلةبيضاءبيضاتأرلغوتضئالأنثى.الشاطئ

والأرجواني.البنيباللونينمرقطة،للبنىمائلةزيتونيةأو

علىدلدلالةالمصطدحهذأيستخدمالأررقالوليد

.اللونأزرقجلدهيبدوالذيالولادةحديثالمولود

)الازرقاق(.الزراقهذهالبشرةازرقاقحالةوتسمى

منكميةعلىالدميحتويعندماالزراقويحدث

هناكأنمنوبالرغم.الطبيعيالمعدلمنأقلالأكسجين

إلىتؤديأنيمكنالتيالصحيةالاضطراباتمنالعديد

يكونالأزرقالوليدعندالجلدازرقاقحالةفإن،الزراق

صماماتتكونحيثطبيعيغيرالقلبكونفيهاالسبب

وصغرالقلبتجاويفبنثقوبوجودأو،مشوهةالقلب

يجب،كماالدمبدورانتسمحلالدرجةالتجاويفهذه

بالقلب.المتصلةالدمأوعيةفيوالانسدادالتشوهأو

أكسيدثانىعلىيحتويالذيالدميعود،العادةوفي

منالأيمنالجانبإلىالجسمأنحاءجميعمنالكربون

يحلحيثالرئتينإلىالدمإرساليتموعندئذ.القلب

الدميعودبعدها.الكربونأكسيدثانيمحلالأكسجين

القلبمنالأيسرالجانبإلىالرثمينمنبالأكسجينالمحمل

حالةفىولكن.الجسمأنحاءجميعإلىضخهيتمحيث

إلىالمؤكسجغيرالدمبعضضخيتمالأزرقالوليد

منمنخفضمعدلعلىالمولوددميحتويولذلك.الجسم

الجلدلونيتحولوبالتاليالطبيعىالمعدلعنالأكسجين

.اللأزرقاللونإلى

فىجراحةإلىبالزراقالمصابينالمواليدمعظمويحتاج

الأدوية.باستعماليشفىوبعضهم.حالتهملعلاجالقلب

عددشفاءيتمالصحيحةبالطريقةالمواليدهؤلاءعولجوإذا

منهم.كبير

.الازرقاق؟القلبأيضا:انظر

-737هـ،أ59-911)الأمويالوليد

الشامعالم.الدمشقيالعباسأبومسلمبنالوليدم(.081

فىنزاعلم!لا:الذهبيقال.الحديثكثيرثقة.عصرهفي

إذأإلابه"لايحتج:وقالضعفهولكنهلم!وعلمهحفظه

المغازيحفظفىبارعاالوليدكان".بالسماعصرح

مصنفاسبعونله.الطوالوالأحاديثالملاحموأحاديث

بنثورعنروى.والمغازيوالسير،والتاريخالحديثفي

بنوعبدالعزيزحسانبنوهشامعجلانبنومحمديزيد

أحمدالإمامعنهروى.الثوريوسفيانوالأوزاعيجريج

خيثمةوأبوالمدينيبنوعليراهويهبنوإسحاقحنبلابن

حديثهأخرج.وآخرونسعدبنوالليثحرببنزهير

بينقريةوهى-المروةبذيمات.الستةالكتبأصحاب

الحج.منانصرافهبعد-والشامالمدينة

م(.668-715هـ،)48-69عبدالملكبنالوليد

بنالعاصأبيبنالحكمبنمروانبنعبدالملكبنالوليد

.العظامالأمويةالدولةخلفاءمن،الأموي،العباسأبو،أمية
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خليفة،وهوأيامسبعةأوثلاثةكلمرةالقرآنيختمكان

عامبالخلافةبويع.رمضانفيمرةعشرةسبعويختمه

.الجمالفىآيةفجاء،دمشقمسجدبنى.م507هـ،86

مسجدووسع.القبةعليهاوعقدالمقدسبيتصخرةوبنى

.قبرهفيهاالتىالحجرةفشمل،بالمدينةعديهوراللهرسول

اشخاء.فيهوعموغرئا،شرقافتوحعهدعهدهكان

سمرقندالنهر:وراءماوفئللاد.التركستانوأخفئلإد

وخوقند.وفرغانةوخوارزموكرمينياوبلخوبخارى

الجزية.ملوكهاأ!هودفع،الصينحدودجيوشهووصلت

الديبلففتحالسند،بلادفيأسلافهفتوحاتوواصل

إلىنفوذهومداسشد،ملكداهروهزم(،الحالية)كراتشي

وتمت.الربوعتلكفيالإسلاموانتشر.البنجابجنوبى

والاندلس.المغربفىنصيربنموسىفتوحاتعهدهفي

الطرقوإصلاحالآبارحفرأيضا:إنجازاتهأبرزومن

لهموأنشأ،للمجذومينأعطاتوخصص.الحجلتيسير

علىيقومخادماضقعدلكلوخصص،الخاصةالمستشفيات

ضرير.لكلقائداوجعل،شمؤونه

الصغير،باببمقابرودفن،مروانبديروفاتهكانت

الأمويالخليفةعليهوصلىالفرادلس،باببمقابروقيل

.كيرهوقيل،مروانبنعبدالعزيزبنعمر

بممروانبنعبدالملك،الدولة،الأموية:أيضاالو

عبدالعزيز.بنعمر

الوديدم(.068-؟هـ،61)؟عقبةبنالوليد

من،القرشى،الأموي،وهبأبو،معيطأبيبنعقبةابن

عفانبنعثمانأخو.وأجوادهموشعرائهمقريمقفتيان

أبيخلافةفيكانلهعملأول.مكةفتحيومأسلم،لأمه

التيالحربيةالرسائلفيمو!إلسركانحيثبكر،

مالمذأروقعةفيالوليدبنخالدوقائدهالخليفةبيندارت

قائدهإلىمدداوجههثمم(،633هـ،ا2)سنةالفرس

يتولىالوليدهـكانا3سنةوفي.الفهريغنمبنعياض

فئعلىبكرأبوعزملماثم،قضاعةصدقاتبكرلأبي

الحرمةفيالعاصبنعمروبمنزلةعندهالوليدكانالشام

الوليدوإلىالعاصبنعمروإلىفكتب،والكرأمةوالثقة

قائداالوليدفسارالجهاد،فيالقلقيادةيدعوهماعقبةابن

بنيبلادعلىعمرأهـولاه5عاموفي.ال!ردنشرقيإلى

شماليفيالمجاهدينظهوريحمي،الجزيرةوعربتغلب

ربيعةقيادتهتحتفكانت،الخلفمنيؤتوالئلاالشام

اللإسلامإلىيدعوفأخذبينهموجودهفرصةوانتهز.وتنوخ!

إلىالنصرانيةإيادقبيلةمنهفهربت،القبائلهذهبين

نأحاولتعندماتغلبمنوكضب.البيزنطيةالأناضول

إثارةعمرفخشيشبابها.بينالإسلاميةالدعوةعلىتتمرد

للعروبة،حميةالمسلمينمعتحاربكانتالتيالقبائلهذه

مناطقهم.منفنحاه

علىولاهكل!!الرسولأنالتفسيرأهلبعضذكر

التحقيق.عندذلكيثبتولم،المصطلقبنيصدقات

هـ25سنةوقاصأبيبنسعدبعد،الكوفةعثمانوولاه

إلىالوليدتحولعثمانقتلولماهـ.92سنةإلىبهافأقام

عليبينوقعتالتيالفتنةواعتزلفسكنها،الفراتيةالجزيرة

وحرضعثمانرثىإنهوقيلعنهما،اللهرضيومعاوية

بالرقة.مات.بثأرهاللاخذعلىمعاوية

.الأمويالوديدانظر:.مسلمبنالوليد

م(.744-707أهـ،26-)88يزيدبنالوليد

من.العباسأبو،مروانبنالملكعبدبنيزيدبنالوليد

موتبعدالخلافةولي.بالشامالمروانيةالأمويةالدولةخلفاء

يبغضه،هشاموكانم.743أهـ،ء2لحشةهشامعمه

فكرهه.السلطةتوليهفوروخاصتههشامآلمنانتقمولذا

عنهورووا،الناسفصدقهمالكفر،عنهوأشاعوا،أقرباؤه

هذا.فىأخبارا

العصبيةروحأزكىواللهو.الأموالفيمسرفاكان

اليمانيةبينالحربفاندلعت،الحكيمةغيربتصرفاتهالقبلية

الوليد،بنيزيدالقحطانيونوبايع،والمضريينالقحطانية

ثمبالنجراء،بشيربنالنعمانقصرفيالوليدوحاصروا

أشهر.وثلاثةسنةخلافتهودامت.قتلوه

أفلامومخرجممثلأم(.89-ء191)5أرسونولمحز،

القرنمنالعشرينياتبدايةفييزاللاوهواعتبر.أمريكى

والمسلسلاتالمسرحيةللتمثيلياتمهمامخرجا،العشرين

الإذاعىإنتاجهكانأيضا.فيهابالأداءقامالتى،الإذاعية

العوالمحربولز.جى.إتثبىلروايةهوللوينمنالشهير

المريخسكانبأنأقنعهملانهالمستمعينمنكثيرفزعمثار

الإثارةهذهقوةعلىوبناءفعلا.المتحدةالولاياتغزواقد

أفلامهويمثلويخرجليكتبوليزركوستديوهاتاختارت

هوليوود.في

3/-!*!!!وليزأفلامأولروى

صء-كا-/كافيأم(،419)كينالمواطن

ء!+ء!س!=ءشوقدقوي،صحفىقصة

س-قي7وليمالناشرحياةعلىبناها

!2"-ر+6-!ء-:.هيرستراندولف

ى!-ح+-نقادالمسشفتاءاتواعتبرت

لأك!"!6-لمعلامةالفيلمالعالميينالسينما

يعدوربما.الأفلامتاريخفط

وليزأرسونالمصنوعةايلأفلامأكثرمن
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فيوبخاصة،اللإطلاقعلىتأثيرأالمتحدةالولاياتفي

مؤثراته.وتقنيةتصويره

الكبار،الكهرمانأبناء،التاليوليزفيلمكان

ركوستديوهاتأعادت.آخرينمعبالاشتراكم(،2491)

فيوجودهأثناء،مختلفةنهايةوأضافتالفيلمطبع

هوليوود،فيقليلةأفلاماذلكبعدوأخرجكتب.الخارج

الشرولمسهام()489شنغهايمنالسيدةوتشمل

ليمولفيلما06منأكثرفيوليزمثلام(.)589

بينهامن-أوروبافىالأفلاملصناعةالمستقلةمشاريعه

نأورغمم(.691)6وفولستافم(2691)المحاكمة

منالكثيرألهمالفنياستقلالهفإن،لتوهجهلوليزوجهالنقد

السينما.صناعةشباب

وسكنسنكينوشا،فيوليزأرسونجورجولد

الأمريكية.المتحدةبالولايات

نقابي(.-1)339دياليلىدورمان،وليس

عامىبينالعمالنقاباتلمؤتمرعاماأميناأصبح،بريطاني

لينالعامللأمينوكيلاكانوقدأم.399و8491

السابقة.التسعالسنواتطوالموراي

مدرسةفيتعليمهوتلقى،لندنجنوبفيوليسولد

فيساعئاوعمل.أم949عامتركهاالتىالثانويةباشفورد

فترةوخلال.العموميينوالعمالالنقلعمالاتحادمكتب

وأرلغالوطنيةالخدمةفيسنتينأمضىالاتحاد،لدىعمله

اتحادترك،ام749عاموفيأكسفورد.جامعةفيسنوات

نقاباتمؤتمرإلىوانضمالعموميينوالعمالالنقلعمال

.العمال

إنجلترا.ملوكمنلأربعةاسموليم

أولأم(.870-أ؟0)27.الفاغالأولو!يم

بفرنسا.فاليسفيولدوقدلإنجلترا.نورمنديملك

دوقيةوورث،الأولروبيرنورمنديالدوقابناوكان

وقدتقريبا.الثامنةفيكانعندمام،3501عامنورمنديا

عامفيوليمتمكن.شبابهأثناءكثيرةاضطراباتحدثت

التي،فاليديونمعركةفىكبيرتمردإخمادمنأم470

ملك،هنريالملكالإقطاعيسيدهبمساعدةكسبها

نورمندياوليمحكمفصاعدأ،الوقتذلكومنذفرنسا.

حديد.منبيد

،المعترفإدوأردإنجلتراملكوعدام510عامفي

راشدوريثكأقربالإنجليزيالعرشعلىبخلافتهوليم

علىإدواردأختزوجهارولدسفينةوتحطمت.له

ووعد.أم460عامفيأ!ميراوأخذالنورمنديالساحل

نأإلا،حريتهمقابلبالعرشوليممطالبةبمساندةهارولد

منمنحةطريقعنبمام660فيالعرشكعسبهارولد

له.النبلاءوانتخابالمحتضر،إدوارد

حملته،الباباباركوقدإنجلترا.بغزوالفورعلىوليمقام

كانتربريأ!ساقفةرئيسيعزلأنوليممنيتوقعكانلأنه

وقبل.كنسيةإصلاحاتيدخلوأن،سكسوني-الأنجلو

شسماليالنرويجملكغزاالإبحار،منوليميتمكنأن

وهزمشمالأ،بالإسراعهارولدالملكقامثمومنإنجلترا،

بإنزالوليموقامستامفورد.جسرفيالنرويجيينالغزاة

الساحل.عنللدفاعالعودةمنهارولدتمكنقبلجيشه

وقتلسكسوني-الأنجلوالجيع!بتحيمالنورمنديونقام

هيستنجز.معركةفيهارولداسث

.أم660عاممنالميلادعيديومفيملكاوليمتوج

بانتزاعوقام.المحليةالتمردحركاتأخمدذلكوبعد

لأتباعهومنحها،عارضوهالذينأولئكمنالأراضي

علىوللتأكيد.لهالعسكريةخدمتهممقابلليتملكوها

،المعترفإدورادالملكقوانينبتثبيتوليمقام،تاجهشرعية

سكسونية.-الأنجلوالملكيةسلطاتبكافةوالاحتفاظ

القوميةالضريبةوهي،السنويةالأرضضريبةوفرض

فيأوروباأرجاءكافةفيالأراضىممتلكاتعلىالوحيدة

جعل،سالزبريوفي،أم860عاموفى.الوقتذلك

يقسمون-باروناتهمقطعيوحتى-كافةالأراضيملاك

ملكا.بوصفهمباشرةلهالولاءيمين

فيلمجرددولا،أغراضهتحقيقفىحازماوليمكان

هوبهيذكرباقأثرأعظمأنكما.أهدافهإلىالوصول

ومفصلدقيقم!سحوهوالإنجليزيةالأراضىسجل

الماديةوالمواردالمزارعوسكان،الرئيسيينوالملاك،للأرا!ي

لمملكته.والمالية

عامفيملكاصارام(.001-1)570.الثانيوليم

بسبب)الأحمر(بمومعناها-روفسيسمىوكان.أم870

حكموقد.للسلطةمتلهفاولكونه.للحمرةالضاربةبشرته

علىوتعديه،وحشيتهالدينرجالفشجب،وشدةبعنف

الكنيسة.حقوق

وليمعلىالأقوياءالنورمنديينالباروناتمنالعديدثار

،الثورةإخمادفيأفيحأنهبيد،أم880عامفيالثاني

علىالسيوةلاحقوقتفىكسبكما.وضعهوتقوية

دوقروبير،لأخيهالصليبيةللمغامراتبتمويلهنورمنديا

فيلسيطرتهوأخضعهاأسكتلندا،بغزوأيضاوقامنورمنديا.

.ام790عام

الرومانيةالكنيسةمعمريربنزاع،وليمالملكعهداتسم

لكانتربريالاسقفيالكرسيوليمأبقىفقد،الكاثوليكية

يجمعلكىام،980فيالأساقفةرئيسوفاةبعدشاغرا

رحب،أم390عامفىمرضوعندما.لنفسهعوائده
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أنهبيد،خطاياهعنليكفرللأساقفةرئيساأنسيلمبانتخاب

أطلقهسهموتسبب.لعافيتهاستعادتهعندقسراأنسيلمنفى

رجالورفضبالصيد.قيامهأثناءوليممقتلفىصيدرفيق

الكنيسة.طقولرحمسبجثمانهعلىالصلاةالدين

ابنبوليميعرفم(.2017-)0165.الثالثوليم

ولدلإنجلتراوأس!صلنداوأيرلندا.ملكاكانأورابخأمير

تشارلزابنةهىولأم،أورانجأميرهولأب،لاهايفي

فرنسالملكبمعارضتهشهرةواكتمسب.إنجلتراملكالاول

عشر.الرالغلويس

اختار،ام672فيهولندالويعرغزاعندما

أنهإلا،مرةمنأكثروليموهزملهما.قائداوليمالهولنديون

فئعلىالمراتإحدىفىوأجبر.القتاليواصلكان

،قصيرةمدةالفرنسيينأوقفمماالأرضوإغراقالسدود

اقترنأم677عاموفي.ضدهمحلفتكوينلهأتاحت

فيمايورك)دوتجيمسوالدهاصارالتي،ماريعمهبابنة

الثاني.جيمسإنجلتراملكبعد(

توددلذلكإنجلترابممساندةكمسبفييأملوليمكان

الكاثوليكيالروماني،التانيجيمسالملكلمعارضي

ولاءتحولكاثولي!صا،جيمسابنعمدوعندما.المذهب

صلةلهماكانتاللذين،وماريوليمإلىالبروتستانت

المذهبيعتنقانكاناواللذين،المالكةبالعائلةقرابة

لغزووليمالحسياسيونالزعماءدعاثمومن،البروتستانتي

الإنجليزية.الحرياتلالمشعادةهولنديةبقواتإنجلترا

فيرجل00041قوامهبجيشإنجلترافيوليمنزل

بالثورةسميفيماواحدةدمقطرةترقولم.أم688

وماريأصئوليم.فرنساإلىجيمسوهرب،المجيدة

بالامتثالوعداأنبعداح!،968فيلإنجلتراحاكمين

.الحقوقبميثاقلاحقاسميوالذيالحقوقإعلانلشروط

يصركانوليمأنإلامعا،يحكمانكاناأنهمامنوبالرغم

جيمسوليمهزمأم،096عاموفي.القراراتاتخاذعلى

وقد.بأيرلندابوينمعركةفىإيرلنديا-فرنسياوجيشا

يسمونومايزالون،وليمبأيرلنداألستربروتستانتساند

.اليومحتىالأورانجيين

يكنأسمأنهإلاإنجلترا،ملوكأقدرأحدوليمكان

لمأنهكمامسياساته،يفهمأصمالشعبلأنوذلك؟محبوبا

بأنللبرلمانسمحوقد.الإنجليزيالسياسيالنظاميفهم

كمافرنسا.ضدمساندتهيكعسبلكي؟سلطاتهمنيحد

صراعهفيذكيودبلوماسيجيدعسكريأنهعلىبرهن

ضمعشرالرابعلويسمحاولةحولفرنسا،مع

أحلافامأم107فيعقدوقد.الأمحبانيةالإمبراطورية

وقتبعدتوفيأنهإلا،لويسضدتقريبابأجمعهاأوروبا

الألحسبانى.العرشخلافةحرباندلاعمنقصير

جور!الملكأبنام(.837-أم)765.الرابعوليم

وقدسترلتز.-مكلنبيرجمنالمنحدرةوتشارلوتالثالث

منذوحكم،العرشالرابربملىجورجالأكبرأخاهخلف

منثلاثةأجيزتعهدهوخلال.وفاتهحتى،أم083عام

لعامالإصلاحوثيقة:وهيإنجلترا،إصلاحاتأعظم

وإصلاحإنجلترا،مستعمراتفىالعبوديةوإلغاء،م8321

المصانع.

فيلسوفم(.1347-)1284أكامأو!وليم

المفكرينأكثركان.إنجليزيلاهوتوعالم

عشرالرابرالقرنفىتأثيرا)المدرسيين(السكولاستيين

والاستقصاءوالمنطقالمعرفةتجاهمواقفهوأدت.الميلادي

الوسطىالقرونفكرمنالانتقالفيرئيسيادوراالعلمى

الحديث.الفكرإلى

نئكلنللمعرفةالأوليالشكلبأنيرىوليمكان

العلميةالمعرفةبنىكما.الحواسطرية!عنالم!ضسبةالخبرة

وعلى،الذاتيةالحقائقوعلى،الخبراتهذهمثلعلى

المصدرين.هذينعنالناجمةالمنطقيةالافتراضات

الأرسطيالمبدأعلىكتاباتهفيالفيلسوفهذاأكد

هوممالأبعدالكينوناتمضاعفةلاتجببأنهالقائل

الفلسفة،وفي.أكامموسىبالمبدأهذاوعرف.ضروري

بأبسطالمعضلةتبينأنيجبفإنه؟أكامموسىلمبدأوفقا

أبسطاختيارينبغيفإنه،العلومفيأما.الأساسيةعباراتها

المعضلة.حقائقتناسبنظرية

المذهبلأتباعوانضمإنجلترا،جنوبيفيوليموأ!د

المذهبذلكفيبارزةشخصعيةوصار،الفرنسيسكاني

قامثمأكسفورد،جامعةفيدرسوقد.النهايةفيالديني

استدعاهام432عاموفىفيها.اللاهوتعلمبتدريس

علىللردبفرنساأفينيونإلىوالعشرونالثانييوحناالبابا

أرئلمدةأفينيونفيوبقي.إليهالموجهةالهرطقةتهم

حمايةإلىأفينيونمنهربأم328عاموفي.مشوات

وعدوارومانيا،إمبراطوراكانوقدبافاريا،إمبراطورلويس

،أم033عاممنابتداءبألمانياميونيخفيعاشوقد.للبابا

وفاته.حتى

لم!لكةملكأولأم(.843-)1772الأولوليم

وهو،الخامسوليم،أورانجلأميرابناوكان.الحاليةهولندا

أمامعرشهفقدلهولندا،(الملك)نائبأوحاكمآخر

للجيمقالأولوليمانضم.أم597عامفيالفرنسيين

دوقيةام608عامفىوفقد،الأولنابليونضدالبروسى

إلاناساو،دوقيةاستعادأم81ءعاموفي.الألمانيةناساو

فيينا.مؤتمرفيأ!كسمبرجبدوقيةقايضهاأنه



921وليمز،تنيسي

بما،الجديدةهولندادولةعلىملكاوليمالمؤتمرنصب

طالبتام083عاموفي.ولوكسمبرجبلجيكافيها

وبسبب.أم983فيبهاعترفالذي،بالاستقلالبلجيكا

فىهولنداعرلت!عنوليمتنازلالبلاد؟داخلالاضطرابات

الثافي.وليملابنهام084

أم(.584-)1533أورانجأمير،الأولوليم

الصامتوليميسمىوكان،الهولنديةللجمهوريةاباكان

.الحذرةطبيعتهبسبب

والدهوكانبألمانيا.وتزلارقربدلنبرجفيوليمولد

الكاثوليكىالرومانىالمذهباعتنقأنهإلا،اللوثريينمن

وعينه،بهأعجبالذي،الخامستشارلزالإمبراطورلإرضاء

.امء55عامالفرنسيةالحدودعلىللقواتقائدا

الثاني،فيليبابنهالعرشتشارلزمنحأم556عامفي

بلجيكاأي،المنخفضةالبلادعلىالسيطرةبسطحاولالذي

البروتستانترالمذهبسحقفيليبحاولوعندماوهولندا.

تمرداقادكما.البروتستانتيةالكنيسةإلىوليمانضم،هناك

وليممحاولاتمنوبالرغم.أم568عامفيأسبانياضد

لمأنهإلا،ثورةفيالمنخفضةجم!إلبلادلتوحيدالجادة

الشماليةالمقاطعاتشكلتام،957عاموفي.ينجح

عاموفيبعد.فيماالبلجيكيةالجمهوريةصارتعصبةالسبع

وقد،وليمبرأسيأتيلمنمكافأةعنفيليبأعلنأم،581

.سنواتثلاثبعدمأجورقاتلقتله

أورابخ.أمير،الأولوليمانظر:.الصامتوليم

النورمندي،(؟تاريخيةلرنبذةإنجلتراان!:.ثحانوليم

.الأولوليمبممعركةهيستنجز،الغزو،

دولةورجلعالمام(.819-1191)إريكوليمز،

وتوباجو.لتريخيدادوزراءرئيسأول،الغربيةالهندبجزر

،أم629عامبلادهاستقلالمنذالمنصبهذاشغلوقد

.ام819فيووفاتهحتى

تلقىحيثترينيداد،فيوليمزإيوستاسإريكولد

جامعةفيدراسيةبمنحةفوزهقبلفيها،المبكرتعليمه

وأحرز،التاريخدرسأكسفوردوفىبإنجلترا.أكسفورد

دكتوراهدرجةعلىحصلكمابامتياز.الشرفمرتبة

لتجارةالاقتصاديةالجوأنبتتناولأطروحةعنالفلسفة

وليمزانتقل،أم939عاموفي.الغربيةالهندبجزرالعبيد

للعلومأستاذاأصبجعحيث،المتحدةالولاياتإلى

العاصمة.بواشنطنهواردجامعةفيوالسياسيةالاجتماعية

المفوضيةمعللعملترينيدادإلىعادأم،489عاموفى

الوطنيةالشعبحركةبدأت،ام569عاموفي.الكاريبية

الحركةهذهوفازت.السياسيةوليمزبزعامةرسميا

الأولالوزيروليمزوصار.السنةتلكالعامةبالانتخابات

ديسمبرانتخاباتوفي.أم959فيالوزارةورئيس

ساحقا.انتصاراالوطنيةالشعبحركةأحرزتأم،619

أغسطسفيمستقلةجمهوريةالمستعمرةأصبحتوعندما

كتبهوتتضمن.للوزارةرئيساوليمزانتخب،أم629

المؤرخونأم(بم)429والعبوديةالرأسمالية:المؤثرة

كولمبوسمنأم(بم)649الغربيةالهندوجزرالبريطانيون

م(.0791)كاستروإلى

كاتبام(.839-ام119)تنيسيوليمز،

والعزلة.الوحدةالمسرحيةأعمالهتعرض،أمريكىمسرحي

الزجاجيالوحولتقمعرضهما:بمسرحيتيناشتصوقد

كلتاوفيأم(.9)47الرغبةاسمهاوعربةام(،)459

رقيقمرهفشخصبنالصراعوليمزعرض،المسرحيتين

وقسوتها.الحياةوحشيةوبينالمشاعر،

الراوييبعث،الزجاجيةالوحودتقمعرضمسرحيةفي

أماندا.وأمهلورا،أختهعنذكرياتهجديدمنونجفيلدتوم

أسطواناتطريقعنوهميعالمإلىالمشلولةلوراتهرب

معرضها،فيالزجاجيةوالحيوانات)الفونوغراف(الحاكي

صباهابذكرياتلأمانداالجافةالعمليةالروحتوازنبينما

ويهرب،بالمغامراتتومويحلم.الجنوبفيالرومانتيكية

.التجاريبالأسطولليلتحقالنهايةفي

الحسناءفإن،الرغبةاسمهاعربةمسرحيةفيأما

الوهم،منعالمفيتعيشالتيدوبوا،بلانشالجنوبية

وتسافر،المضطربماضيهامنبهتلوذمخرجعنتبحث

ستانليوزوجهاستيلا،أختهامعللعيعشأورليانزبمنيوإلى

بلان!شكاوالسكييغتصبالنهايةوفي.كاوالسكي

ولطقة،الفظةللواقعيةرمزاكاوالسكيويشكل.بوحشية

والتهذيبالكياسةإلىتفققر،جديدةجنوبيةعاملة

عامبوليتزربجائزةالمسرحيةفازتوقد.التقليديينالجنوبي!ت

.أم!48

وليمزمسرحيةفازت

صفيحسطحعلىقطة

بجائزةم(591)5ساخن

السنة.تلكعنبوليتزر

:الأخرىمسرحياتهوتشمل

والدخانالصيف

الوردةشمأم(بم)489

الشابطائرأم(بم151)

ليلأم(؟)959الحبيب

وليمزتنيسيأم(.169)الإجوانة



هيلدانييلوليمز،022

بولاية،كولمبوسفيوليمزلانييرتوماسولد

تنيسيواختار.الأمريكيةالمتحدةبالولاياتالمسيسيجى،

قصصئاوأدباشعراوليمزكتبكماأدبيا.اسما

.ومذكرات

طبيبم(.3191-أم)856هيلدائييلوليمز،

أصئكام.البشريالقلبجراحةفىرائدأمريحى

الكيسوهوالتامور،فيتمزقايصلحجراحأولأم398

علىساعدفإنهأسود؟رجلاوليمزولكون.بالقلبالمحيط

مستشفىوأمس!.جلدتهلأبناءالطبيةالخدمةتحسين

مستشفىأولوهوأم،198عامبشيكاغوبروفدنت

والأطباءالممرضاتلتدريبمدرسةوأول،الأعراقمختلط

مدرسةأسرلاحقوقتوفيالبلاد.فيالمقيمينالسود

العاصمة.بواشسطهنفريدمانمستشفىفيللسودتمريض

فيالطبيةميهاريكليةفىجراحةعياداتأسرأنهكما

تنيسي.بولاية،ناشفيل

فيوتخرجبنسلفانيا.بولايةهولديزبيرجفىوليمزولد

فىالطبممارسةوبدأام،883فيالطبيةشيكاغوكلية

الجراحينكليةفيالوحيدالأسودالعضووكانشي!صاغو.

.ام319فىأسمستالتي،الأمريكية

الفمراتنى)الأدبالأدب،الويلزيانظر:.وليم،وفي

.(اللاحقة

ام(.639-)1883كارلوسوليموليمز،

العصريينالأمريكيينالشعراءمنواحدايعدأمريكيشماعر

وليمزوحاول.وتمانوولتللشاعروأسلوباروحاالأقرب

شيء،لكلالجوهريةالقيمةعنال!سشف-وتمانمثل-

الحرالشعريفضل-أيضاوتمانمثل-أنهكما.تجربةولك!!

الوزنتحددبينماالمتغيرةبالتفعيلةيسميهماعلىالمبني

.التقليديالأدبىالشكلمتطلباتمنبدلآالموضوعطبيعة

بالولايات،نيوجيرسيبولايةرذرفورد،فيوليمزولد

بجامعةالطيةالمدرسةفيطبيباوتخرج.الأمري!جةالمتحدة

فيبالأطفالالعنايةفيتخصصثمأم،609عامبنسلفانيا

السيرةفيوليمزوذكرعاما.04مندلأكثررذرفورد

بأن،الذاتيةسيرتهعنفيهويتحدثأم(519)،الذاتية

سيرتهأسذاتاحدائقإلىالدخوللهأتاخالذيهوالطب

السقيمالجسدبتعقبلهسمحتالطبيةشارتهوبأن،الذاتية

.والكهوفالخلجانتلكداخلالتعمقوإلى،المهزوم

ذاتهالشيءيرىأنينبغيالشعربأنيحسوليمزكان

عظيمحسيبإدراكبل،تاليةأفكارولدونتدبر،بدون

واقعياشعرا،الموضوعفرديةعلىتركيزهوأنتج.الحدة

المباشرةغيرالفكريةالأعمالعنتمامامختلفاواضحا،

هوآخرصديقأعمالوعنباوند،إزراالحميملصديقه

.الحنيالتجزاءتمتهازالشستيفنزواليس

بجائزةبروجلالرساممنلوحاتوليمزديوانفاز

الطويلةقصيدتهأنكما.أم639عامللشعربوليتزر

،أم589وأم469بينكتبهاالتي-باترسنالرئيسية

مدينةوسكانلتاريخمعقدةصورةلتقديمصممت

وظهرتأم(.59)4مختارةمقالاتلهونشرت.أمري!جة

ام(،619)كثيراتحبيباتبعنوأنمسرحياتهمجموعة

المجلدوليمز،كارلوسوليمقصائدمجموعةنشرتبينما

.م(91)87اللأول

أنثىتضع.الحفارةالجرابيةالحيواناتأكبرالوهيت

مكتمل.غيرونموهاضئيلةأحجامهاصغاراالجرابيات

وأكيسفيصغارهاال!متحمل،الجرابياتمعظماوكشأن

الومبتطولويصلنموها.يكتملحتىبطهاعلىجرأب

هذهوتقوم.كجم04ويزنأمإلىنموهاكتمالعند

وفيفيها.لتعيشظاهرةجحوربحفرالم!ضنزةالحيوانات

.وضارةمؤذيةحيواناتأنهاعلىإليهاينظركان،الماضى

ظهرتضخمةجرابياتعائلةإلىالحيواناتهذهوتنتمي

مزدوجاتباسمعرفت،التاريخقبلمامراحلفيم

منالانولكنها)الدبروتودونات(الأوليةالاسنان

هوبالومبتشبهاالحيواناتوأكثر.المنقرضةالحيوانات

وأالمألوفالنوع:الومبتمننوعانوهناكال!صالا.حيوان

المشعر.الأنفذووالنوع،العاريذوالأنف

فىأسترالياشرقيفيالومبتمنالعاديالنوعويعيش

وفي،العظمىديفايدنججبالسلسلةوديانوفى،الغابات

هناكأنعلىالانالعلماءمعظمويتفقتسمانيا.جزيرة

7خي!ي!،!وحم!جصووئ!*!كش3ين!-كع-،يرحصسءبم،-!3ع!ت!-**!-بمل!صئدخخ4

"لم!ع!يرمك!؟!ئيءلاير8ءيم!سحمى!!!ثنخ!هىى-*ءلأ-73شلأ!؟تر--؟!و!وو؟؟-لإمحغ!،*ص!

المألوفللومبتأستراليا.فيتعيشمكترةحفارةحيوالاتالومت

صعيرتاد.وأدلادكتيصسىفرو
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التاريخعلماءبعضأنغير.الحيوانهذامنواحدانوعا

وجزرتسمانياجزيرةحيواناتأنيعتقدونمازالواالطيعى

عنمتميزةأنهاعلىإليهاالنظريجبباسمضيق

الأسترالية.الحيوانات

الغاباتأراضيفيالمشعرالأنفذوالومبتويعيش

الجافةالمناطقداخلتقعالتيالعشبيةوالسهولالمكشوفة

النوع:أنوأعثلاثةمنهاوتوجدوغربها.أستراليافي

استراليا.وغربجنوبنولاربورسهلفيويعيشالرئيسي

وسطفيمحدودةبأعداديعيشاناخرانونوعان

سوففإنهالحمايتها،إجراءاتتتخذومالمكوينزلاند.

القريب.المستقبلفيتنقرض

ذاتالومبتحيواناتتتميز.الخارجيالشكل

عكسعلىخطمهاحولناعمفروبوجودالمشعرالأنف

مساحاتبوجودتتصفالتيالمألوفالومبتحيوانات

ولكن.الأنففتحاتحولالعاديالجلدمنواسعة

علىحيواناتوهي.العاممظهرهمافيمتشابهانالنوعين

غليظ،عنقلها،قصيرةمكتنزة،الضخامةمندرجة

ذيل.لهايظهريكادلاأنهاكما،قويةومخالبوأرجل

فروويغطيها.قصيرةآذانالعاديةالومبتحيواناتولمعظم

تتمتعذلك،منالنقيضوعلى.اللونبنيسميكغليظ

ناعمحريريبشعرالمشعرالأنفذاتالومبتحيوانات

كبيرةآذانالهاأنكما،المرقطالرماديإلىلونهيميل

ومدببة.

المساءعندالعاديةالومبتحيواناتتتغذى.الطعام

الخشنةالنباتاتمنوغيرهاوالأعشابالأشجاربأوراق

.الغاباتداخلالأشجارالمقطوعةالأراضيفيتوجدالتي

مناطقفيالمشعرالأنفذاتالومبتحيواناتوتعيعق

فيالماءينحصرحيث،عامةبصفةالجفافيسودها

المتقطعة.القليلةالأمطارسقوطبعدصغيرةمستنقعات

%أ.علىلايزيدماعلىالمناطقهذهفىالعشبويحتوي

الهضم.صعبةالأليافمن%06منومايقربالماءمن

الطعامعلىالمشعرالأنفذاتالومبتحيواناتوتعيش

العملياتلأننظرأالماء،منمحدودةوكميةالفقير،

فالومبتالشديد.بالبطءتتسمجسمهاداخلالفسيولوجية

الطعاممنالأخرىالحيواناتماتستهلكهثلثتستهلك

معالتعاملعلىتكيفتقدالهضميةأجهزتهالأنوالماء

العالية.الأليافذاتغذأئهامكونات

المشعرالأنفذوالومبتحيوانيستخدمالجحور.

الصيفففي.القصوةالبالغالمناخوطأةلتفاديجحره

تكونعندماالفجر،قبلالباردةجحورهامنتخرج

غروببعدتخرجالشتاءوفى.م02الحرارةدرجات

تخرجوقد.الصباحبردقبلجحورهاإلىلتعودالشمس

ومن.الأنففتحاتالفروأوالشعريعطىاللشعرالأنفذوالومبت

اللذانالموعانأمانولاربور.سهلفييعيشالديالنوعالشائعةأنواعه

النادر.حكمفيلهماكويمزلاند،فىيعيشان

الشتاءفصلمنالدافئةالأيامفيالنهارمنتصففي

الجحر.مدخلمنبالقربالمشمسةالمناطقفيلتتمدد

الجحورمنكبيرعددمنالومبتجحورنظامويتكون

حيواناتتعيشوبينماببعضها.ربطهايجريالمنفصلة

،جحرهفىكلبمفردها،المشعرالأنفذاتالومبت

فىبعضابعضهاالمألوفةالومبتحيواناتتشارك

السكن.

عددبإنجلترا.دورستفيمحليحكممنطقةوصرلى

ومبورنهمابلدتينوتشمل،نسمة002/76سكانها

نأكما.كرانبورنمثلالقرىوبعض،وفيرنداونمنستر

التلالوتحوي.الغاباتبعضبهاتوجدريفيةالمنطقة

وتعد.كرانبورنأخدودمنأجزاء،بالمنطقةالطباشيرية

وصناعة،والهندسة،الطائراتملحقاتوإنتاج،الزراعة

العملنشاطاتبينمن،الجاهزةالمبانىوصنع،البلاستيك

وتذخر.محليةصناعةالمائيةالبقلةزراعةتعدكما.الهامة

بالاثار.المنطقة



كهوف،نمبياو222

الحجرمنكهوفومبيانكهوف.كهو!ومبيان،

فيويلزساوثلنيوالجنوبيةالمرتفعاتفيتوجدالجيري

سيدني،غربىجموبكما39مسافةعلىوتقعأستراليا.

الكهوفوتشتهر.جولبورنشماليكم79بعدوعلى

الجانكش،كهوفوهناك.الجميلةالجيريةبتشكيلاتها

الجمهور.لزيارةافتتاحهاتمالتيوالوأطونديليوالكورنجا

منوقتفيكانتالكهوفأنالجيولوجيونويرى

والحرارةالفهمغطأنإلامرجانيةجزيرةمنجزءااللأوقات

أصفر.رخامإلىالمرجانحول!

)آي!تالتصويرآلةان!:الإلكثرودي.الوميص

ال!!اءة(.)م!مداتا!وئيالتصوير(؟وسحلصو!التصوير

أ!اء(.م4491-091)3تشارلزأورد،ونجيت

الاختراققوةوه!االشندتس.نظمالبريطانيبالجيمق

بورمافياليابانيةالخطوطخلفقاتلتالتي،المدىالبعيدة

علىقام،أم429عاموفي.الثانيةالعالميةالحربأثناء

أضمويناالإم!صانفيبانهفكرتهلتجريبضيقنطاق

مجموعاتفيالعمليمكنهاوأنهالجو،منمالقوةالكامل

اللاسلكي.طريقعنبينهاالتنسيقيتم،صغيرة

قاطعاأكبر،لقوة،أم449عامفيبورماإلىوعاد

والمنشاتأطجسورومدمرا،الحديديةالس!صكلخطوط

فيالشندتسنشاطاتساعدتوقد.اليابانيةالسمكرية

،السودانفيونجيتحدمكماالهند.غزودونالحيلولة

أوائلوفي.اليهوديةالمستوطناتتولىحيثفلسلإت،وفى

الإمبراطورساعدتالتياكبريطانيةالقوةقاد،ام149عام

قوةطردعلىهيلامميلاسي

منالإيطاليةالاحتلال

أثيوبيا.

فيونجيتأوردولد

وتلقىبالهند.تالنيني

إلىوانضمبإنجلترا.تعليمه

عامفيالملكيةالمدفعية

حادثفيوتوفى.أم239

أثناءأسامفوقطائرةتحطما

ونجيتتشارلزأورد.اليابانيينضدالحملة

تاتلتالحلفاء،جنودمنمجموعةريدرروب

العالميةالحربأثناءبورما،فياليابانيينخطوطخلف

تشارلزأورد،البريطانيالجيشفيالعميدنظموقد،الثانية

بريطانيينجنودمن،بالشندتسالمعروفةالمجموعة،ونجيت

،أم439عاموفي.أم429عامفيونيباليينوبورميين

عملتحيث،اليابانيونيحتلهاأرضإلىالمجموعةتسللت

خسائرالقوةتكبدتوقدالعدو.اتصالاتتدميرعلى

فقط.محدودانجاحاالأولىحملتهاوأحرزت،فادحة

أوائلفيمماثلةحملةقادثماللواء،لرتبةونجيتترقيةوتمت

.أم449عام

مارسفيطائرةتحطمحادثفيونجيتتوفي

وقامبورما.فيالقتالواصلواالمغيرينألىإلا،ام449

وتفجير،الحديديةالسككخطوطبقطع،المجموعةأعضاء

اليابانية.العسكريةالمنشآتوتدمير،العامةوالطرتالجسور

الجنرالقادهالذيبورما،فيالحلفاءتقدمساندواأنهمكما

ستلول.جوزيفال!مري!حمط

الفدائي.:أيضاانظر

الرائعتكوينهايقعإنجلترا،فيبحيرةأكبرولدرمير

وتشكلإنجلترا.غربيشمالكغثريا،مقاطعةفيالجميل

الإنجليزية.البحيراتمنطقةمنجزءاوندرميربحيرة

وندرميرببحيرةالمحيطةالخلابةالطبيعيةالمشاهدألهمت

ساوثى،وروبرت،وردزورثوليمالإنجليزالشعراء

البحيرةهذهحولفالتلالبمكولريدجتايلوروصمويل

وتشكل.م003إلىيصلوارتفاعها،بالغاباتم!صسوة

وتبلغ.جميلةمجموعةالبحيرةمنتص!فيالصغيرةالجزر

بين9أعماقهاوتتراوح2،كمأ7.4وندرميربحيرةمساحة

كم،ا6،لهاعرضيببأقصىكما.أعمقأو،م6و.

بحيرةمنلفننهروينساب.كمأ.96حوالىوطولها

موركامب.خليجفيليصبوندرمير

.المتحدةللمملكةالحاليةالمالكةالعائلةالحمموط!ر

بأنالثانيةإليزابيثالملكةأعلنت،أم069عاموفي

اللقبلحشحمل-والأميراتالأمراءماعدا-القادمةالأجيال

من،أم179عاما!تنبطالذيوندسودأ-مونتباتن)

الاسمأنكما.المالكةالعائلةمقروهيوندسور،قلعة

جوثا(،-كوبيرج-ساكس)محلأجحلاختيرالجديد،

أصلذولانهالأولىالعالميةالحربأتناءعنهالتخليتمالذي

ألمافي.

بريطانىملكأولهانوفرعائلةمنالأولجورجكان

اسمنبعوقدوندسور.عائلةسبقتالتيالسلسلةمن

يحكمهاكانالتيبألمانيا،هانوفرمقاطعةمنهانوفرالعائلة

هوهانوفرعائلةملوكآخرأنكماأيضا،البريطانيونالملوك

هانوفرقوانينتكنولمفكتوريا.الملكةعمالرابعوليم

فكتورياصارتعندماولذلك،امرأةتحكمهابانتسمح

المالكةالعائلةمنهانوفرمقاطعةانتقلتلإنجلترا؟ملكة

وليمالملكأخووهو،أوغسطسإيرنستإلىالبريطانية

الخامص.



322جزر،دراوندو

تحتممكسونيافيدوقيةكوبيرج-ساكسكانت

فرانسيسالدوقبناتإحدىتزوجت.وتنعائلةسلطة

جورجإنجلتراملكابن،كنتدوقمن،الدوقيةحاكم

فكتوريا.للملكةأمابعدفيماأصبحتالتي،الثالث

فقد.سكسونأراضيتقسيمأعيدأم،826عامفي

بسالفلدجوثاباممتبدالفرانسيسالدوقابن،إيرنعستقام

وأنجبجوثا.-كوبيرج-ساكسعائلةأسسثمومن

ابنىكانااللذان،وألبرتالتانيإيرنمستهماابنينإيرنعست

عامفيفكتوريامنألبرتوتزوج.الأولىالدرجةمنعم

كانثمومن،أبيهماسمفكتورياأبناءوحمل.م0841

أسميحملإنجليزيملكأول،السابعإدواردابنها

فكان،الخامسجورجابنهأماجوثا.-كوبيرج-ساكس

وندسور.اسماستخدممنأول

المالكةالعائلة؟الثانيةإليزابيتإدوارد،أيضا:انظر

.المتحدةللمملكة

البلاد.جنوبأقصىفىتقعكنديةمدينةولدسور

عدديبلغكما،نسمة.111391سكانهاعدديبلغ

ميناءوتعد،نسمة889253الحضريةمنطقتهاسكان

نأكما.المتحدةوالولاياتكندابينالرئيسيالدخول

الصالحةالداخليةالأنهارأنشطأحدعلىالمدينةموقع

كما.هامنقلمركزوندسورمنجعلبمالعالمفيللملاحة

صناعةفيالأخرىالكنديةالمدنتتصدروندسورأن

.السياراتومنتجاتالسيارات

الفرنسيونالمستكشفونأسس،ام075حواليفي

بمنطقةالانيعرفمافيللبيضدائمةمستوطنةأول

فيالمنطقةإلىالإنجليزالمستوطنونوقدموندسور.

مأ836عاموسموهاعشر،الثامنالقرنمنالتعسعينيات

بإنجلترا.وندسورغرارعلى

.التامن()إدواردإدواردنظر:ا.دو!ولدسور،

.ردواد!:نظرا0قةدو،سوروئلى

عقدتاتفاقيةوندسورمعاهدة.معاهدةولدسور،

وروريإنجلترا،ملكالتانىهنريبين،أم751عام

ثبتتوقدلأيرلندا.الكبارالملوكمنملكآخرأوكونر،

الحاكمينالزعماءعلىهنريسلطةومدىطبيعةالمعاهدة

الأيرلنديين.

فيمحلىحكممنطقةوميلىلهلىوللىسور

نسمة،00728/1سكانهاعدديبلغبإنجلترا.بركشاير

بلدأتوتتضمن(،رئيسية)بصفةالسكنيةالمنطقةوتعد

متنزهأنكما.التاريخيةوإيتونوميدنهد،وندسور،

ونهر،أسكوتفيالسباقومضمار،العظيموندسور

وتهيمن.المنطقةفيترفيهيةبتسهيلاتتزودالتايمز،

مقراكانتالتيوندسور،قلعةأيقلعتها،البلدةعلى

ولا،الميلاديعشرالحاديالقرنمنذالمالكةللعائلة

.تزال

بركشاير.:أيضاانظر

عدديبلغإفريقيا،غربيبجنوبناميبياعاصمةولدهوك

قربجافةهضبةعلىوتقع.نسمة001.401سكانها

لناميبيا.الإداريالمركزوندهوكوتشكلالبلاد.منتصف

.صغيرةفنيةكليةبالمدينةوتوجد

منالثمانينياتأواخرفيوندهوكألمانجنودأسر

المحيطةالمنطقةألمانيااحتلتعندماعشر،التالحمعالقرن

العالميةالحربأثناءناميبياإفريقياجنوبيوفتح!.بها

جنوبواصلت.أم189وام419عاميبينالأولى

الاحتجاجرغمللبلاداحتلالهاام189بعدإفريقيا

ناميبياحصدتعندماأم،099عامحتىوذدك،الدولط

استقلالها.على

تصعلجزرامنجموعةواردوفجشر.صر،ردولدوا

حولوتمتد.الشرقيةالجنوبيةالغربيةالهندجزرضمن

وقد.الجنوبيةأمريكاإلىالكاريبيللبحرالشرقيالطرف

التجاريةللرياحتعرضهابسبب؟الاسمبهذاالجزرسميت

.رياحتعنيبالإنجليزيةوندكلمةإنإذبمالشرقيةالشمالية

لوسيا،وسانت،المارتنيكجزروندواردمجموعةتشمل

جزيرةإن.الجرينادينوسلسلةفينسنتوسانتوجرينادا

مستقلة.دولةلوسياسانتبينما،فرنسيةملكيةالمارتنيك

دولةالجرينادينسلسلةمنوجزءجريناداتشكلكما

منالمتبقيوالجزءفينسنتسانتوتشكل،المستقلةجرينادا

فينسنتسانتتسمىمستقلةدولةالجرينادينسلسلة

والجرينادين.

2،كم04622تبلغمساحةوندواردجزرتغطي

أفرادومعظم.نسمة17ءو...نحولممكانهاوتعداد

وتشمل.أسودإفريقيأصلمنينحدرون،الشعب

وتابلوالقطنوالكاكاووالموزالأروروتالرئيسيةالمنتجات

والصكر.الطيبوجوزالطبجوزةوقشرة

لجزرالمعروفينالسكانأولالأروأكهنودكان

السابعالقرنأوائلفىالأوروبيونالمشوطنهاالتيوندوارد،

صارتأم،481وأم763عاميوبين.الميلاديعشر

وأصبحت.المارتنيكجزرعدا،بريطانيةمستعصراتالجزر

كلحصلتبينماأم،749عامفيمستقلةدولةجرينادا



درريتشالسيرا،ونستدت224

علىوالجرينادينفينسنتوسانتلوسيا،لحمانتمن

.أم979عامفيأستقلالها

سانت،جزيرة،المارتنيك؟جرينادا:أيضاانظر

والجرينادين.فينسنت

م(.6691-1)878ريتشاردالسير،ولستدت

مأ209عاميبينالملايوفيبريطانيالمستعمراتإداري

تحسينفيمهمادوراأدى،الفترةتلكوخلال.أم39وه

والمجتمع،أضقافةوااللغةفيعالماصارأنهكما.الملايويينتعليم

م(،591)2الملايويالساحر:أعمالهوتتضمن.الملايوي

الملايويون:أم(؟014)الكلاسيكىالملايويالأدبتاريخ

أم(،9)48وتاريخهاالملايوأم(بم9)47ثقافيتاريخ

صحيفةحررأنهكما.الملايويةاللغةفيمعاجبموخمسة

أولوفرسشاردولد(.الملايوية)الحولياتايملابوبمسيجارا

الجديدةبال!طيةتعليمهوتلقىبإنجلترا،أكسفوردفيونستدت

مساعدالملايوفىعين،أم209عاموفيأكسفورد.بجامعة

عملكما.أم249فيللتعليممديراوصار.منطقةضابط

.ام13وأأم249عاميبينرافلزلكليةرئيسأولأيضا

.أم359عامفيفارسلقبمنح

دلالة.دوارةحركةلإعطاءيستخدممرفقعمودالودش

موصلمرفقعمودلهاأداةعلىنفسهالاسميطلقكما

ثقيل،بجسمالحبلويربط.حبلحولهاملفوفبأسطوانة

إلىالجسمايحركأنالشخصيستطيعالعمود،وبتدوير

فيه.المرغوبالارتفاعأوالوضع

لرافعة.ا:أيضانظرا

بإنجلترا،هامبشايربمقاطعةمحليحكممنطقةوت

سكانهاعدديبلغ.العريقةونشسترمدينةفينشاطها!ركز

الكثيرأنإلا،المنطقةفىمهمةوالزراعة.نسمة007.15

.لندنفيللعمليوميايتنقلونالمنطقةفىالقاطنينمن

ويبلغلهامبشاير.الإداريالمركزهيونشسترمدينةإن

القرونمنكاتدرائيةأطولوهييمما07كاتدرائيتهاطول

عامالمؤسسةونشستر،كليةوتعدأوروبا،فيالوسطى

كليةان!:.الرائدةإنجلترامدارسإحدى،م2381

فىوسكسعاصمةكانتون!تسشرأنكماونشس!تر.

سكسونية.-الأنجلوالعهود

هامبشاير.:أيضاانظر

وينزهو.:نظرا0لشوو

-1491هـ،أ814-0631)للهاسعد،سنوو

فييعدسوريمسرحيكاتبونوسسعداللهأم(.799

استطاعواوممن،الحديثالعربيالمسرحكتاب!تالطليعة

لتقاليديعرفوماالغربىالمسرحتقنياتبينالمزاوجة

.العريالشعبيالموروثفيالفرجة

وتلقى،السوريةالبحرحصينبلدةفيونوسولد

فىوتخرجالصحافةدرسحيثالقاهرةجامعةفيتعليمه

فكتبالصحافةإلىاهتمامهاتجه.أم63!عامقسمها

مأ659عامصدرتالتيالقصيرةالمسرحياتمنعددا

المسرحياتتلكومن.التماثيلجوقةحكايابعنوان

مأتمفىالمجهولالرسول،الحياةفيتحدقميدوزا

(.م4691)أنتيجونا

منالستينياتمنتصففيفرنساإلىونوسسافر

الغربيالمسرحتقنياتمنامحتفادحيثالعشرينالقرن

المسرحتقنياتعلىللخروجمحاولةفي،وطروحاته

مستجداتعنالتعبيرفىذلكمنأفادوقد.التقليدي

مسرحيةفىظهرتكماأم679)حزيران(يونيوهزيمة

أعمالفىاستطاعكما.حزيران5أجلمنسمرحفلة

الشعبي،الموروثمعالغربيةالتقنياتتلكيمزجأنأخرى

هووالملكام()969جابرالمملوكرأسمغامرةنيكما

تقنيةهذهأعمالهفىوظفوقدأم(.)789المللك

كما،العربيالشعبيالموروثمنالمستمدةالحكواتي

تتولدحيثوليلةليلةألففيالقصتقنيةامشخدم

منالعديدترجموقد.البعضبعضهامنالحكايات

بعضفيومثلتالأجنبيةاللغاتبعضإلىمسرحياته

أوروبا.فيالمسارخ

والثقافةالمسرحفياراءسبقماإلىبالإضافةلونوس

لمسرحبيماناتبعنوانالأولكتالينفينشرهاعموما

نأكماأم(.)299ثقافيةهوامشبعنوانوالثالى،عربي

المهرجانتأسيسفىوإسهاماالترحمة،فىنتاجاله

بالإضافةسوريا،فىللمسرحومعهدادمشقفىالمسرحي

الحياةهيالمسرحبشؤونمختصةمجلةتأسيسهإلى

المسرحية.

القاهرةمهرجانمنها،عدةمنا!مباتفىونوسكرم

علىوحصل،قرطاجومهرجان،التجريبيللمسرحالأول

دورتهافيالمسرحفيالثقافيةالعويسسلطانجائزة

ثلاثةفيام699عامال!!املةأع!الهصدرتوقد.الأولى

.مجلدات

!ا،فيالكبرىالمدنورابعةمانيتوبا،عاصمةودييج

السوقوهي.نسمة.551495س!!انهاعدديبلغ

فيالمتصدرةالمراكزوإحدىكندا،فىللحبوبالرئيسية

ويعيشكندا،فىوالتجارة،والصناعة،والتمويل،الثقافة

المدينة.فىمانيتوبا!عكاننصفمنأكثر
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الكندية-الحدودش!اليكم79بعدعلىونيبجتقع

،الحافلاتللمنطقةالرئيسيةالمنتجاتوتشمل.الأمريكية

والمنتجاتوالأثاثالزراعيةوالآلاتوالأقمشةوالإسمنت

.والطائراتالصواريخوقطعالمجهزةوالأطعمةالمعدنية

-743اهـ،79-)125محمدأبووهب،ابن

الفويمسلمبنوهببنعبداللهمحمدأبوم(.813

وفقيه.محدث،الإسلامشيخالحافظالإمام،المصري

ابنعنحدث.سنةعشرةسبعولهالعلمطلب

حدث.وغيرهممالكوالإمامالحارثبنوعمروجريج

وسعيدالأعلىعبدبنويونسمهديبنعبدالرحمنعنه

وكنوزالعلمأوعيةمنوكان.وغيرهممنصورابن

وثلثالرباطفىثلثأثلاثا:دهرهقسمقد.كانالعمل

ستاحجقدوكان.الحجفىوثلثالناسيعلممصرفي

حجة.وثلاثين

وهببناللهعبدإلى:إليهيكتبمالكالإماموكان

للقضاءطلب.غيرهمعهذايفعلولممصر.أهلمفتي

عيينةبنسفيانيصلفكان.وثروةدنيالهوكانت.فأبي

وإناللهإنا:قالعيينةلابنوهبابننعيجاءفلما،ويبره

بهوأصبت،عامةالمسلمونبهأصيب،راجعونإليه

فلما،القيامةيومأهوالكتابآلفقدوكان.خاصة

ماتحتىبكلمةيتكلمفلم،عليهمغشياخرعليهقرئ

.أيامبعد

القدر-وكتابالجامعكتابمنها،عديدةمؤلفاتله

وغيرها.والمغازيوالمناسكالبيعةومنها:-مطبوعانوهما

م(.732-655أهـ،14-)34منبهبنوهب

اليمانيالأبناويكاملبنمنبهبنوهباللهعبدأبو

فيمولده.المحدثالعلامةالإمام،الصنعاني،الذماري

عنه.اللهرضي،عثمانخلافة

وغيرهم،وجابربشيربنوالنعمانعباسابنعنأخذ

عنهم.اللهرضي

بنوعمرو،الرحمنوعبدعبداللهابناهعنهحدث

وهبوكان.وكيرهمالرزأقعبدوالدنافعبنوهمامدينار

والدهوكان،هراةمنخراسانمنأصلهم،فارسأبناءمن

ع!ي!النبىعهدعلىوأسلمكسرىأياممنهاخرجمنبه

اليمن.وسكنإسلامهفحسن

ومواعظ،حكمهوإنماوهبعنيروىماوأكثر

أهلوصحف،الإسرائيلياتفيعلمهغزارةوكانت

قليلة.فهىللأحاديثروأيتهوأما،الكتاب

وأبوزرعة،،العجليوثقهصنعاء،قضاءعلىكان

ئي.والنسا

قصصحمير،منالمتوجةالملوكذكر:كتبهمن

الأخيار.قصصالأنبياء،

أم(.366-1327هـ،768-)728وهبانابن

الحارثي،وهبانبنأحمدبنالوهابعبدالدينأ!ن

فيالحنفيةشيوخمنوكان،والأدببالفقهاشتغل،الدمشقي

عاما.الأربعينيجاوزولموماتحماةقضاءوتولى،زمانه

يتأ!فمنالفقهفيالشرائدقيدمنظومة:كتبهمن

الشرائدبملقيدشرحالقلائدوعقد،فقهيةغرائبفيهاجمع

أيضاشعريةمنظومةوهيعمروأبيقراءةفيالأمرامتثال

القرآنية.القراءاتفي

انبعاثيصاحبالذيالوهجإيلموالقددسوهج

حدوثأثناءويظهر.معينجسممنالمستمرالكهرباء

بعضفيهاتوجدالتيالأوقاتفىأو،الرعديةالزوابع

في.التامالظلامفيفقطرؤيتهويمكن.الممغنطةالسحب

-النصارىيسميهاكما-القديسوهجناركانتالماضي

قدفالناساليومأما،الشراعيةالسفنسواريعلىإلالاترى

تعبرالتيالطائراتأجنحةوأطرافمحركاتحوليرونها

الممغنطة.السحب

دلزرقة،ضاربطيفىضوءالمستئقعيالوهج

ويعتقد)المقابر(.والمدافنالمستنقعاتفوقأحيانايشاهد

)غازللميثانالطبيعيالاحتراقعنيتسبببأنهالعلماء

وهجيسيىكما.المتحللةالنباتاتعنالنابخ(المستنقعات

وءاغنيس،الثعلبونارالبشريالقناعمصباحالمستنقعات

الحمقاء(.)الناريعنيلاتينيمصطلحوهو،فاتوس

عنديختفيأويبتعدوكأنهالوهإلمستنقعييبدوماكثيرا

تستمئبتضليلروحبأنهالماضيفييظنوكان.منهالاقتراب

كانواالضوء،ذلكمثليتبعونكانواالذينفالناس،المسافرين

وكان.النجاةفيأملبلامستنقعفيضائعينأنفسهميجدون

قوةلإنهاءإزارهيقلب،الإنجليزيةالأساطيرمنكثيرفيالبطل

أخرىمتوارثةمعتقداتوتتحدثسحريا.المستنقعيالوهج

.الأمواتأحدكروخالمستنقعىالوهجعن

.الميثان:أيضاانظر

أمريكاأنهارفيهاتصبعميقةضيقةممراتالوهدات

كثيفة.مسطحةأوبازلتيةصخورفوقبسرعةالشمالية

علىالوهداتالمسمالفرنسيونالمكتشفونأطلق

أمريكالأنهارالخلابةالطبيعيةالمناظرذاتالضيقةالممرات

منالشماليبالجانبتقعالتيتلكخاصة،الشمالية

الوهداتنماذجبينومن.الأمريكيةالمتحدةالولايات

وسكنسنوهداتتوجد،الأمريكيةالمتحدةبالولايات
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تقع.عميقةضيقةممرات"دلز"،أيضاعلي!وطهلق)داليص(الوهدات

أطتحدة.ا،ا!لاياتوسكسسنهرعلىهدهالطيعيةوسكسسمناظر

بالقربلويسالقديسنهرووهداتوسكنسننهرعلى

القديسنهروهداتوكذلكمينيسوتا،بولايةدولوثمن

ومينيسوتا.ولعم!ضسنولايتيبينالموجودةكرويكس

ال!قتصاديةال!هميةحيثمنالجزائرمدنثانيةوهران

أم299عامسكانهاعددبا.السكانوحجم

للمدينةالحضريةالمنطقةسكانعدد،نسمة000.008

35"42،عرضدائرةعلىتقع.أنسمةلأ000.002

تتوسط.جرينتمقخطغرلي38طولوخطشممالا،

بئروهضبةغربا،مارجاجولجبلالشرقيةالسفوحالمدينة

العاصمةوهيجنودا،الكبرىوالسبخةشرقا،الجير

بفضلالنابضالاقتصاديوقلبه،الجزائريللغربالإقليمية

بؤرةالنشيطةوحركتهبتجهيزاتهيشكلالذيمينائها

أوروبا.وغرليالجزائربينالتجاريالنشاط

أسمياحيةاالساحليةلأماكمهاوتشتهرالحرائر،مددأهمإحدىوهران

الحميلة.

حار،وصيفها،دافئمعتدلشتاؤها،معتدلمناخها

السنةشهورأكثرمتوسطيبلغحيثالبحر،سسيميلطفه

مء552حراوأشدها،م0.214برودة

الذيالحديثالاوروبيبالطابع!المدينةعمرانيمتاز

إلىالمنظمةالسكنيةوالاحياءوالمساحاتالحدائقفيهتنتحتر

والحرفية.التجاريةبشوارعهالمعروفالمدينةمركزجانب

ولهاالجزائر،فىالصناعيةالمدنأهممنوهرانومدينة

تتركزحيث،الوطنيالخاصالقطهاعلدىخاصةمكانة

منتوفرهلما،المدينةبهذهاستثماراتهجملةمن%07

الحضرية:ضواحيهاتعتبركما.متطورةومرافقتسهيلات

المتخصصة،الصناعيةالمجمعاتحبرأمنوأرزيو،،السانية

العالم.فيالبتروكيميائيةالصناعاتفي

هي،قديمةبشرياستقرارمنطقةفيوهراننشأت

وبني،النفزةقبائلسكنتهاالتيال!نرأسواديمنطقة

منبنيتأنهاالتاريخيةالمصادروتذكر.اشبربريةمسغن

هـ،092عامالأمويينالأندلسأمراءأحد،مغراوةطرف

.م309

والتجار،البحارةامهاصغيرةبلدةوهرانبدأت

نأبعداقتصادهاوازدهرعمرانهافتوسع،الأندلسيون

الأندلسبين،التجارةحركةفيرئيسيةمحطةإلىتحولت

العربي.والمغرب

قبضةفيوهرانسقطت،غرناطةسقوطومع

وعمتهاأحوالهافتدهورت،أم905عامالاحتلال

العثمانيينالأتراكمنالعون!عكانهافطلب،الفوضى

المدينةأحوالوإصلاح،الإسلاميةمقدساتهملحماية

،سنواتأرلغطيلةأم407عامبوشلاغمالبايفحاصرها

فيالعثمانيللسلطانمفاتيحهاوأر!علحررهاثم

المجالفيالرياديلدورهاالمدينةفعادت،إمعطهنبول

والسياسي.الاقتصادي

الأسعبانلغزواتتتعرضذلكبعدوهرانوظلت

كاملة،ممنة06طيلة،أخرىوتحررتارةتحتل،المت!صرة

واستقرواوحرروها،أم197عامالأتراكإليهاعادأنإلى

الغربإقليمعاصمةفأصبحتجديد،منوعمروهابها،

الموانئعلىللجزأئرالرئيسيةالبحريةوالبوالةالجزائري

الاحتلالأيديفيسقطتأنإلى،والفرنسيةالأسبانية

.أم831عامالفرنسي

فقامواخاصا،اهتماماوهرانمدينةالفرنسيونأولى

للمدينةنموذجاأضصبحالأوروبياالنمطعلىبتشييدها

عامحتىالفرنسيينمنسكانهاأغل!وكان.الفرنسية

الجزائر.استقلالتاريخوهوأم639

العمرانيةوالإمكاناتالاقتصاديةالظروفهيأت

ثانيةفأصبحتبمالاستقلالبعدوهرانلمدينةخاصةم!صانة
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الإداريمركزهاوتدعم،أهميةالعاصمةالجزائرمدن

تعاقبتالتيالحضاراتمختلفمنمستفيدةوالاقتصادي

وأعطها.منهافأخذتعليها،

الجزائر.:أيضاانظر

ماتساوروكثيرا.الزائفأوالخاطئالاعتقادهوالوهم

الأوهامومن.عقليبمرضالمصابينالأشحخاصالأوهام

مبالغأفكارالناستخامرحيثبالعظمةالشعورالشائعة

الآخرىالوهمأنواعبعضوتشتمل.أهميتهمحولفيها

أنهممنهيعانونالذينيعتقدحيثبالاضطهادالشعورعلى

حيث،للغيبةبالتعرضوالشعور،سيئةمعاملةيعاملون

الاخرين.أفواهفيمضغةأنهمالمصابونيتوهم

بضعفيتميزمعدغيرمرضالعضليالوهن

النشاطمعالوهنهذاويزدأد.الهيكليةالعضلات

منقسطبأخذجزئياتسكينهيمكنولكنالجسماني

منوالنساءالرجالبالمرضيصابأنويمكن.الراحة

عندتكراراأكثريكونماغالباولكنهالأعمار.مختلف

إلى04عمرمنوالرجالسنة03إلىأءعمرمنالنساء

سنة.07

بصفةللوجهالهيكليةالعضلاتالعضليالوهنيصيب

تشملوقد.والقدمينوأليدينالعنقيصيبكما،خاصة

وصعوبة،والقدمينأليدينووهن،الجفنينأرتخاءالأعراض

الأعراضلأنالمرضتشخيصويصعب.والمضغالتنفس

وتختفي.تظهروقد،طفيفةتكونكالباالمبكرة

يحدثالعضليالوهنبأنالباحثينمعظمويعتقد

النقطةوهىعفملية،عصبيةاتصالنقطةفيلقصورنتيجة

تنطلقماوعادة.العضلةإلىالعصبيةالنبضةفيهاتنتقلالتي

وتصئالعصبيالمنتهىمنالأستيلكولينتسمىمادة

العضلةفتجعل،العضلةفيالمستقبلةبالجزيئاتملتصقة

معماشيءيتداخلالعضلىالوهنحالةوفي.تتقلص

نأالباحتينمنكثيرويظن.العضلةإلىالعصبوصلة

منالنوعهذامثلوفي.المناعةداتىمرضالعضلىالوهن

العادةفييهاجمالذي،الجسممناعةجهازيقوم،الأمراض

الجسمأنسجةبمهاجمة،الضارةوالفيروساتالبكتيريا

الجزيئاتبتدميريقومالمناعةجهازأنويبدو.نفسه

.العضلاتفيالمستقبلة

نأالعضلىالوهنضحايالمعظميمكنوبالعلاج

ويعالجتماما.طبيعيةحياةالأحيانأغلبفىيعيشوأ

مضاداتمسوختسمىبعقاقيرالمرضأعراضالأطباء

نافعاالكورتيزونعقاقيراستخداميكونوقدالكولين،

أيضا.

المناعة،جهازمنجزءوهى،التوتةاستئصالأنكما

.المرضمنالمبكرةالمراحلأثناءخاصة،المريضيساعدقد

مدبسحبالأطباءيقوم،معينةمتقدمةحالاتوفي

تهاجمقدالتيالمناعيةالموادمنوتطهيرهالمريض

إلىالنقيالدمنقلإعادةتتموحينئذ.العضليةالمستقبلات

فىألضاللمناعةالكابتةالعقاقيروتستخدمالمريضجسم

.المرضمعالجة

المعدني.الكلال،السبيكةانظر:.المعدئيالوهن

تاريخفيسياسيةفضيحةلأكبراسمووكدجيت

العديدعلىالفضيحةتلكأنطوتوقد.المتحدةالولايات

مساعدةمنهاالغرضكان،المشروعةغيرالأعمالمن

عامانتخابهبإعادةالفوزعلىنيكسونريتشاردالرئيس

مننيكسوناستقالةعنووترجيتأسفرتوقد.أم729

.أم749عامالرئاسة

فضائحمنسبقهامامعظمعنووترجيتتختلف

-علىالشخصيةالأطماعفيهاتؤدلمحيث،سياسية

ضربةبمثابةووترجيتكانتإنمامهما.دورأ-مايبدو

حريةوهيألا،الديمقراطيةدعائمأهممنلواحدةسددت

.الانتخاباتونزاهة

المكالماتعلىالتنصتووترجيتأعمالوتضمنت

،الانتخاباتتمويلقوانينمنالعديدوانتهاكالهاتفية

مصمالحأستغلالومحاولة،والإعاقةالتخريبوأعمال

الفضيحةوانصبت.السياسيينبالخصومللإضرارحكومية

وجهوقد.ايلأفعالتلكمنكثيرعلىالتسترمحاولةعلى

متعلقةجرائملارتكابهمشخصا04لنحوالاتهام

معظمواعترفبها.صلةذاتجرائمأونفسهابالفضيحة

المحلفين.هيئاتأدانتهمأو،بجرائمهمهؤلاء

فيالمتورطينالحكومةموظفيكبارعددوفاق

سابقة.سيامميةفضيحةأيفيالمتورطينعددووترجيت

المدعيإدانةعنالتحقيقاتأسفرتأم759عاموفى

نيكسونمعاونيكبارمنواثنينميتشيلجونالأسبقالعام

جرأئملارتكابهماهولدمانهـ.وإرليكمانجونهما

وزيراعترف،العامنفسوفي.القانونعليهايحاسب

انتخابإعادةحملةمديرستانسموريصرالأسبقالتجارة

ووترجيت،قضيةفيبهاالمتهمالجرائمبارتكابهنيكسون

أمريكى.دولارهو...قدرهابغرأمةعليهوحكم

ريتشاردالعامالمدعياستقالةعنأيضاالقضيةوأسفرت

.أم739عامكلايندنعست

31منتسميتهماالفضيحةأخذتوالتستر.الاقتحام

واشنطنفيالكائنوالتجارياسمكانىووترجيتمجمع
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رجالقبض،أم729يونيو17يوموفي.العاصحة

الحزبمقراقتحامبتهمةرجالخمسةعلىالشرطة

المقبوضبينمنوحسان.ووترجيتمجمعفيالديمقراطى

إعادةلجنةفيالأمنمنسقالأصعغر،مكوردجيمسعليهم

الخمسةأصلرجالالاتهامووجه.نيكسونانتخاب

السرقةبغرضالاقتحاممنهاالجرائ!ا،منعددالارتكابهم

،ام739ينايروفى.الهاتفيةالمكالماتعلىوالتصنت

هنتمنهمالسبعةالمتهم!!بينمنأشخاص!خمسةاعترف

الاخرينالاثنينالمحلفيرهيئةأدانتبينما،مذنبونأنهم

ومكورد.لديوهما

ماأنهمراراأعلنقدالصحفىنيكسونمعكرتيروكان

فيمتور!الأبيضالبيتموظفيهيئةأعضاءمنعضومن

بعضأنعلىأسدليلاوجدتالصحافةولكن.الففحيحة

بتمويلقامواقدكانواالأبيضالبيتفيالرئيسمعاوني

!نصبللترشئالمتقدمينضدوتحسستخريبعمليات

وقد.أم729لعامالديمقراطىالحزبقبلمنالرئاسة

صحيفةمراسليمناثنانالموضوعفيالتحقيقتزعم

وودوارد.وبوببرنستينكارلهمابوستالواشنطن

منعددبينتربطأدأسةظهرتأم739عامأوائلوفي

ووترجيت،مبنىاقتحاموخططالأبيضاالبيترجالكبار

أعضاءبعضتورطتثبتأدلةإخفاءمحاولةوبينبينهمأو

تشيرالأدلةوكانت.الموضوعفيني!صممونالرئيسإدارة

توريطحاولواقدالابيضالبيتفيالمسؤولينبعضأنإلى

فيالفيدراليالتحقيقاتومكتبالمركزيةالخابراتهيئة

القومي.بالأمنمتعلقالموضوعأنبزعمالتستر،عملية

علاقةلاأنهنيكسونقررأم739عامأبريل03وفى

التسترأوووترجيتمبنىاقتحامأحمليةبالتخطجطله

خاصانيابةوكيلتعينسوفالعدلوزارةأنووعدعليها،

المنصبهذالتوليعينمايوشهروفى.القضيةلتولي

هارفارد.بجامعةالحقوقبكليةالاستاذكوكسأرشيبالد

الختارةالشيوخمجلسلجنةبدأتأيضامايوشهروفي

وبدأت،الرئاسيةالانتخاباتحملةنشاطاتلبحث

.وجونوصار.ووترجيتقضيةحولالاستماعجلسات

ضدالرئيسيالشاهد،السابقالرئيعه!مستشار،الثالثدين

دوراأدىأنهدينواعترف.الجلساتتلكفينيكسون

الفضيحة،علىالتسترالأبيضالبيتمحاولةفيمهما

هذافيبنشاطاتهعلمعلىكاننيكسونبأنوصرح

نيكسونإدارةخططعندينكشف!كماالصدد.

وهيئات)الضرائ!(الداخليةالإيراداتممكملحةلاستغلال

يضعهمالأبيضالبيتكانخصوملمعاقبةأخرىحكومية

بعدفيمادينعلىحكموقدالأعداء.بقوائميسمىفيما

نأوبعد.سنواتوأربعسنةبينتتراوحلمدةبالسجن

ضدهالصادرالحكمخفضأشهر،أربعةالسجنفيأمضى

سراحه.وأطلق

علمإلىنمايوليوشهرفى.الشرائطحولالجدل

كاننيكسونأنالذكرسالفةالشيوخلمجلسالتابعةاللجنة

منيجريماتسجيلعلىأم719عاممنذدأبقد

شرائط.علىالأبيضبالبيتمكتبهغرففيمحادثات

أشرطةأنيعتقدانكوكسوالأستاذاللجنةوكانت

أسئلةعنالإجابةفيهايكونأنيم!شهذهالتسحيل

ثم،ومنبها.قامواالتيالتحقيقاتأثناءأثيرتأساسية

نأرفضولكنه،معينةأشرطةبتسليمهماني!شسونطالبوا

علىالحفاظفىالحقيعطيهالدمشورأنمدعياذلكيفعل

فيالدائرةقاضيسيريكا.ججونوقرر،الأشرطةسرية

وأمربنفسهالأشرطةإلىيستمعأنالفيدراليةالمحاكم

الصادرالأمرنيكسونواستانفإياها.بتسليمهنيكسون

قرارأيدتالفيدراليةالاستئنافمحكمةولكن،إليه

سيريكا.

ملخصاتيقدمأننيكسونعرضأكتوبروفى

تكونلنالملخصاتبأنصرحكوكسولكنللأشرطة

نيكسونوأمر.العرضورفضالمح!صمةفىكدليلمقبوأ،

منكوكسبفصلريتشاردسون.لإليوتالعامالمدعي

وقدمللأمرالانصياعرفضرششاردسونولكن،وظيفته

المدعينائبركلشوس،د.وليمقدمكذلك.اممتقالته

كوكس.فصلنيكسونمنهطلبعندماامحتقالتهالعام

قائمابوركهـ.روبرتالعامالمحامينيكسونعينعندئذ

ليونوحل،كوكسبفصلفقام،العامالمدعيبأعمال

كوكسمحلتكساسمنمشهورمحاموهو،جاورسكي

بعد.فيما

وفي.الأمريكيينمنكثيراالرئيستصرفاتأغضبت

توجيهإجراءاتالنوابمجلسأعضاءمنعددبدأأكتوبر

منلاحقوقتفينيكسونوقبل.لعزلهتمهيداإليهالاتهام

سيريكا.القاضىإلىالمطلوبةالشرائطتسليمأم739عام

رئيسية،محادثاتثلاثلسجيلشرائطاختفاءوتبين

يعمليكنلمالتسجيلجهازأنالأبيضالبيتوصرح

وأن،المحادثاتتلكمناثنتينتسجيلأثناءسليمةبصورة

الخطأ.بويقمصحالثالثالشرلط

إلىقضائياأمراجاورسكيأصدر،أم749أبريلفي

بأربعالخاصةوالوثائقالتسجيلشرائطبتقديمنيكحسون

المحكمة.إلىالأبيضالبيتمحادثاتمنمحادثةومشين

التستر.قضيةتخصأدلةعلىتحتويإنهاجاورسكيموقال

صفحةأو254عننيكسونأفرج،ابريلشهرنهايةوفي

الأبيضالبيتمحادثاتمنمحررةكتابيةنسخةتمثل

بالكامل.ووترجيتقصةتحكىإنهاوقال
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الحصولضرورةعلىجاورسكيأصرفقدذلكومع

ومرةطلبها.أنسبقالتيالأصليةوالوثائقالاشرطةعلى

حمايةفيالحقيعطيهالدستورأننيكسونادعىأخرى

نيكسونضدقضيةجاورسكىرفععندئذ.الوثائقسرية

محكمةأمرتيوليوشهروفى.الفيدراليةالمحكمةأمام

إلىالمطلوبةالموادبتسليمنيكسونالعلياالمتحدةالولايات

منليصربأنهبالإجماعحكمهاوأصدرت،جاورسكي

قضيةفيالادلةحجبالمتحدةللولاياترئيسأيحق

جنائية.

منسبعةقدمام749مارسفىالتستر.محاكمة

أعضاءيمثلوننيكسونإدارةفىالسابقينالمسؤولينكبار

علىللتسترالتآمربتهمةالمحاكمةإلىانتخابهإعادةلجنة

بينمنوكان.السرقةبغرضووترجيتاقتحامجريمة

الاستشاريالمجلسرئيس،إرليكمانالمتهمينالمسؤولين

البيتموظفيهيئةرئيس،وهولدمان،الداخليةللشؤون

.العامالمدعي،وميتشل،الأبيض

مأ749أكتوبرمنالقضيةهذهفيالمحاكمةاستمرت

إرليكمانمنكللمادانةحكموقد.ام759ينايرحتى

العدالةوتضليلوإعاقةالتامرتهملثبوتوميتشلوهولدمان

عامينبينتتراوحلمددبالسجنعليهموحكم،عليهم

بعدفيماالأحكامخففتوقد.أعواموثمانيةالعامونصف

.أعواموأربعةعامبينتتراوحمددإلى

يوليوفىنيكسونالرئيستعرض.نيكس!وناستقالة

اللجنةأوصتعندما،أخرىكبيرةلنكسةام749

تمهيذا،إليهالاتهامبتوجيهالنوابلمجلسالتابعةالقضائية

للاتهامبنودثلاثةاللجنةواعتمدت.وعزلهلمحاكمته

وءابداءللنظرهيئتهبكاملالنوأبمجلسعلىلعرضها

بإعاقةنيكسوناتهامعلىالأولالبندانطوىوقد.الرأي

فيتهمانهالاخرانالبندانأما.المذكورةالفضيحةفيالعدالة

بحجبالقانونومخالفةالرئالمميةالسلطاتاستعمالبسوء

القضائية.اللجنةعنالأدلة

بأنالدفاعفيالرئيسيوننيكسونمحاموأستمر

إليهالاتهامتوجيهيستوجبخطأأييرتكبلمالرئيس

مزيدعننيكسونأفرج،أغسطسمنالخامسوفي.وعزله

الأبيض،البيتمحادثاتلتسجيلاتالكتابيةالنسخمن

سفبالتسترقدكاننيكسونأنالأمريكيينمعظمأقنعت

يونيو23منذالأقلعلىووترجيتموضوععلى

وفقد.ألاقتحامحادثةمنأيامستةبعدأيام،729

تأييدمنلهتبقىقدكانماكلتقريئاالفورعلىنيكسون

نائبوتولىأغسطس9يوماستقالتهفقدمالكونجرسفى

وفي.اليومنفسفيالرئاسةمنصبفورد،جيرالد،الرئيس

بكليختصفيمانيكسونعنفوردالرئيسعفاسبتمبر،8

قيامهأثناءارتكبهاقديكونأنيمكنالتيالفيدراليةالجرائم

.المتحدةللولاياترئيسابعمله

الكونجرسوافقأم749فى.لووترجيتأخرىاثار

الانتخابيةالحملاتتمويلبخصوصتعديلاتإجراءعلى

يقدمهاأنيمكنالتيالمبالغبعضهايحدد.الفيدرالية

نائبلمنصبأوالرئيسلمنصبالمرشحينإلىالمتبرعون

الأخرىالتعديلاتوبعض،الكونجرسلعضويةأوالرئيس

.والمصروفاتالتبرعاتبكلتفصيليةتقاريرتقديمتتطلب

التيالمبالغالتشريعيةالولاياتمجا!منعددحددوقد

فيصرفهايمكنالتىالمبالغكذلكبها،التبرعيمكن

بهايلتزمأخلاقيةقواعداعتمدتكما.ألانتخابيةالحملات

الحكومة.موظفو

فيمونسترمقاطعةفيمديرياتستأحدووش!ورد

الشرقيالجنوبفيساحلىإقليموهوأيرلندا.جمهورية

مدينةفيالسكاننصمفحواليويعيشالقو.من

الجمهوريةمدنأكبرخامسةوهيوحولها،ووترفورد

الحجم.حيثمنالأيرلندية

الستينياتأواخرفيووترفوردسكانعددازداد

منهاالهجرةولكن،العشرينالقرنمنوالسبعينيات

السكانيالنموكان.العشرينالقرنثمانينياتفيازدادت

فيالعملعلىالناسشرزعحيث،الإقليمشرقيفيأكبر

قربالشماليةالحدودعبرنموهناكوكانووترفورد.مدينة

تبراري.فيكلونمل

منالغربيةالريفيةالمناطقفيالسكانعددانخفض

منجاعلينالمدنفىالسكانأخماسثلاثةويعيش.الإقليم

حوالىأيرلندا.جمهوريةفيتمديناالأقاليمأكثرووترفورد

الكاثوليك،الرومانمنهمووترفوردسكانمن69%

موجزةحقائق

نسمة.806،19:السكانعدد

.2كمأ/838؟المساحة

ودنمورلزمور،بورتلو،ترامور،دنجارفى،ووترفورد،الأكبر:البلدان

الشرقية.

الرئيسيةالمتنجات

دنجرالأعنام،الخنارير،،الشوفان،الحليب،العحولالشعير،:الزراعة

القمح.السكر،

والنحارة.الخشب،السمكالبناء،مواد:أخرىرئيسيةمنتجات

،الألحانمنتحات،البلوريالزجاج،الكيميائيةالمواد:الصناعمات

الأدوات،المعدنيةالمنتجات،والإلكترونيةالكهربائيةالمصوعات

المصسع.واللحم،الطباعةومواد،الورق،البصرية

للإلهالبحر)مدخلفادرفجورد.الدنماركيةاللفظةمن:الاسمأعل

.ليرجميناءهوالأيرلنديالاسم(أودينأوفادر
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أيرلىيميناءأهمأيضاهيوالمديمة.البلوريالزحاجومصدرووتر!ورد،إقليم!يالرئيسىالصساعيالمركرسور،!رع!ووترفوردمدينة

للتخزير.

فيأعضاءالأخرىالأديانمعتنقيمعظميكونويكاد

أيرلندا.كنيسة

بينما،الإنجليزيةووترفوردسكانمعظميتحدث

الأيرأصدية.اللغةرنجفيغايلتاشتمنطقةسكانيتحدث

يقبل.نسمة1)004حواليرنجسكانعددويبلغ

ولمدينة.الأيرلنديةاللغةلتعلمالمقاطعةزيارةعلىالأطفال

السنويالحفلفييتمتل،راسخعمو!ميقيتقليدووترفورد

الخفيفة.للأوبرا

أعضاءأربعةتنتخب،واحدةانتخابيةدائرةووترفورد

جمهوريةلبرلمانالأدنى)البي!الأيرلنديالبرلمانفي

منالمحليةالحكومةأمورإقليميمجلسيديرأيرلندا(.

حكمسادارةووترفوردوتتمئمدينةدنجارفن،فىمركزه

مقاطعةفيمدنىمقاطعةمجلسويوجد.ذاتي

دنجارفن.

حياةعليهاتغلبووترفوردلأنلظرا.الاقتصاد

الزراعة.يمارسونصعكانهاعددمنفقط%أ5فإن،المدينة

خصبة،فالأرضبمانتعاشفيالزراعةفإنذلكوجمع

03معدلهايبلغإذأيرلندا،فيالمزارعأكبرمنوالمزارع

.اوا!لةللمزرعةهكتارا

فىالبحريةالموانئأهمإحدىهيووترفوردومدينة

العميق،ووترفوردميناءتقئفوقوهيأيرلندا.جمهورية

منخاصبشكلمهمةوهيسور.نهرمصبوفوق

لاتقدمولكنهاالمشحونةالبضائعتخزينفىدورهاحيث

صغير.مطاربهاويوجد.بالمسافرينتتصلخدمات

منالباقيةوالاثارالدفنمواقعتشير.تاريخيةنبذة

منذووترفوردفيالإنساناستقرارإلىالحجريالعصر

إلىتعودكاتدرائيةوبقاياجميلدائريبرجيوجد.القدم

ديرأهمكزمورفىيوجدأردمور.فيالسلتيالأديرةعهد

إقليممنوكثيرأسقفيا.مركزاأصبححيثمونسترفي

ديسي.مملكةمنجزءاكانووترفورد

الميلاديالتاسعالقرنفيووترفوردإلىالفايكنجوصل

دلائلالحفرياتأظهرتمهما.تجاريامركزاالبلدةفيوأسسوا

الفايكنج.مستوطناتمنأخرىوآثاربيوتوجودعلى

المدينة.عنالدفاعتحصيناتمنجزءاريجنالدبرجكان

.ام017عامفيووترفوردنورمنديون-الأنجلواحتل

أيرلندأ،فينورمندية-الأنجلوالقوةمراكزأحدوبقيت

الوسطى.العصورطوالالإنجليزيللتاجولائهاعلىوبقيت

عدديبلغأيرلندا،شرقيجنوبفىمدينةوو!!ورد

بعدعلىسورنهرعلىوتقع.نسمة34504.سكانها

ميناءعندهاالنهريدخلالتيالنقطةمنكمأ6حوالى

لسفنوميناءصناعئامركزاووترفوردتعد.ووترفورد

بالنسبةوللتسوقللخدماتمنطقةأنهاكما،الحاويات

أيرلندا.شرق!لجنوب
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بلورصناعة،المدينةفىالمعروفةالصناعاتوأفضل

مرةلأولالزجاجيةووترفوردآنيةتصنيعتمولقد.ووترفورد

وتوقفعالميا.معروفةأصبحتوبسرعة،أم783عامفي

عامفيالإنتاجاستئنافوتمأم851عامفيإنتاجها

الموادللمدينةالأخرىالمنتجاتوتشمل.ام529

المعدنيةوالمنتجاتوالأثاثالكهربائيةوالأجهزةالكيميائية

الصناعية.بالطرقالمعالجةوالأطعمةوالساإلبصرية

المنطقةفىموجودةالحديثةووترفوردمصانعمنوالكثير

العشرين.القرنمنالستينياتفيبنيتالتيالصناعية

.ووهان:انظر.ووتشالع

تشكيلىفنان(.ام429-أ198)جرالتوود،

كان.الأوسعطالغربريفعنلوحاتهاشتهرت،أمريكي

سادت،الإقليميةباسمعرفتحركةفيبارزاعضوا

العشرين.القرنثلاثينياتفىالأمريكيةالتشكيليةالفنون

والمشاهد،الأشخاصعلىرئيسيةبصفةلوحاتهوودقصر

.عمرهسنواتمعظموعاشولدحيثأيوا،فيالطيعية

الأصليةمواطنهمفيالفنانينبقاءبضرورةيؤمنوودكان

الشخصية.تجاربهموحيمنيرسمواوأن

الألمانالرسامينتأثيرمدىوودلوحاتوتظهر

والسادسعشرالخامسالقرنينفيعاشواالذين؟والفلمنك

علىوحرصهمبواقعيتهم،شعلقفيماخاصة،الميلاديينعشر

تكويناتهوتصور.المزخرفةوالسطوح،الدقيقةالتفاصيل

لوحاتأشهرو.حادةمناسيبمعبسيطةهندسيةأشكالأ

رجلاتصورالتيوهيأم(039)الأمريكىالقوطيوود

فيالعملهذانسختموقد.الأوسطالغربريفمنوامرأة

ريفيربولرحلةلوحتهوفى(.العشرين)القرنبينتينجمجلة

الرحلةمنوودسخرأم(،)131الليلمنتصففيم

إلىإنجلاندنيومناللوحةفيالخلفيةبتغييرالاسطورية

المحليةالحياةقيمدايأربرلوحتهوتمتدحأيوا،تلالمشاهد

أمريكا.ريىفي

المتحدةبالولاياتأيوافيأناموساقربوودولد

لأمريكية.ا

فرقةقائد.م(4491-681)9هلريلسيرا،وود

المومعيقيةالحفلاتقيادةوتولىأسعه!،بريطانىموسيقية

ألبرتقاعةوفي،بلندنكوينزهولمسرحفيالراقصة

خبرةتوسيعفيالحفلاتهذهوساهمتبعد.فيماالملكية

ألاعمالمنالعديدبإعدادوودوقام.المومحيقيةالجمهور

قدمكما.حفلاتهفيكثيرةتحديداتوأدخلللأليركسترا

وفي.مرةلأولللجمهوروالعازفينالمغنينمنكبيراعددا

الحفلاتنيومانروبرتمعبالاشتراكأسصر،أم598

فيولد.الانحتىاسمهعليهايطلقالتيالراقصةالموسيقية

للموسيقى.الملكيةالأكاديميةفيودرسلندن

موسيقيمؤلفم(.9591-881)2نهابوود،

المغنيةلزوجتهالشعبيةالأغانيمنالعديدألف،بريطاني

يحظىالأغنياتهذهمنالعديدومازال.كورتدوروثى

وكتب.يغنيبنيوطائر،بيكارديمثلالانحتىبشعبية

فىسليثويتفيوودولد.جديةأكثرأخرىأعمالآوود

للموسيقى.الملكيةالكليةفيودرسبإنجلترا.يوركشاير

فيوعرةحرداءقمةوودروفجبل.دجيلوودرو!،

ارتفاعهويبلغأ!شراليا،جنوبفي،مسجريفجبالسلسلة

جبالأعلىويعدالبحر،سطحمستوىفوقم044.1

الوطنيين.للسكانالخصصةالمحميةدأخليقعوهو.الولاية

افونفيتقعمحليحكمذاتمقاطعةوودسيرلج

نسمة.)009173حوالىسكانهاعدديبلغبإنجلترا.

فيالساحليةبالمنتجعاتيقصدونهاالذينالسياحيستمتع

وتحظىوبورتيعسهد.مار-لمموبروويستون،كليفدون

فيابةترىوهناك.خاصةبأهميةالمقاطعةهذهفيالزراعة

وولبريوتقع.وباتكومبوبلاجدونمنديبتلالتملين

يعودالتيبقلعتهامشهورةوهيويستونمنبالقربهل

.الحديديالعصرإلىبناؤها

.افون:أيضانظرا

مجموعةالوودوويةطقوس.طقوسالوودووية،

الإفريقيةالدياناتمنالمشتقةوالممارساتالعاداتمن

هاييتيفيالوودوويةتطورتوقد.والنصرانيةالتقليدية

ويمارسعبيدا.هناكإلىجلبواالذينالإفريقيينأيديعلى

والبرازيلالغربيةالهندجزربلدأنفيالناسبعض

جاءتوقد.الوودوويةمنأشكالآأيضاالمتحدةوالولايات

التىإفريقياغربفيالمستخدمةوودنمنالوودوويةكلمة

.المقدسالشىءأوالروحأوالإلهتعني

)مفردهاالوودوونيين،الوودوويةأتباعيسمى

،بالأشباحمليءالعالمبأنالوودوونيونيعتقدالوودوونى(،

منسامديبارونالروحوتعتبر.الموتىوأرواح،والالهة

الروحهذهوتسمى.النفوسفيللرهبةبعثاالأرواحأكثر

هذهوتلبسالمقابر(.أرواح)حاكمنيمبوجيديأيضا

أيضا.سوداءمستديرةوقبعةسوداءبدلةالروح

دائماالحيطةيأخذواأنعليهمبأنالوودوونيونيعتقد

يعتبر،المثالسبيلعلىاسمحر.مخاطرمنأنفسهملحماية

يعتبر،الظليختفيعندماالظهر،فيأنهالوودوونيون
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ما،شخصظلاختفىإذابأنهيعتقدونكماخطرا.الوقت

مؤقتا.جسدهغادرتقدتكونالشخصهذاروحفإن

كيربأرواحمسحونايصبحربماروحهيفقدالذيوالجسد

السحريةالتعاويذالوودوونيونويلبسفيها.مرغوب

التعاويذهذهأنيزعمونوهم.أنفعسهملحمايةوالتمائم

،الشريرةالأرواحبطردوتقومالأمراضمنتشفيوالتمائم

المسلطةالسحرهجماتوتصد،الحبفىالنجاحوتحقق

دميةالهجماتهذهمثلتتضمنأنويمكنالأعداء.من

الضحية.لش!صلمشابهشكلذات

يجرحونهاأوالدميةفيالدبابيص!الوودوونيونويغرز

الدمية.تمثلهالذيبالشخصالأذىلإيقاعأخرىبطرق

وتتضمن.والبعثالموتإلىالوودوونيةالاحتفالاتوترمز

والتضحيةواشقصالطولوقرعالغناءالاحتفالاتتلك

الجددالوودوونيونيبدوالطقوسأداءوخلال.بالقرابين

للإله.مملوكينأصبحواوكأنهم

هاييتى.السحر،:أيضاانظر

أم(.139-)1844مونتغمريأرونوورد،

طريقعنالشراءفكرةبابتكارقام،أمريكيأعمالرجل

منكبيرةبكمياتالبضايعشراءبف!صةجاءالبريد.

أيضا،نقداالمزارعينإلىمباشرةببيعهاقامثمنقذاالمصانع

الغربفيمتنقلامبيعاترجليعملكانعندماوذلك

بأمريكا.الأوسط

الشراءطريقةأرثورنجورجشريكهمعووردبدأ

صفحةفيقليلةبضاعةأصنافقائمةطبعاعندمابالبريد

لأ0042آنذاكمالرأسمنمالديهمكلوكان،وأحدة

السنويةالتجاريةمبيعاتهكانتوفاتهوعند.أمريكيدولار

دولار.مليون04إلىتصل

.المتحدةبالولاياتنيوجيرسيفيكاثامفيووردولد

اسمهايرتبطإنجلتراولمسطفيمقاطعةوورئحاير

ريفهاويشتملمزهر،إقليموهيشكسبير،وليمبالكاتب

تحفهاوأزقة،خصبةومزارع،متعرجةأنهارعلىالجميل

مورقة.أشجار

فيكبيرةمساحةمنهااقتطعتأم،749عامفي

تدعىجديدةمجاورةمديريةإلىوحولتالغربيالشمال

الغربية.ميدلاندز

وكوفنتري.برمنجهاممدينتيعلىالمديريةهذهوتشتمل

التىالمشهورةالمستقلةرجبيمدرسةبالإقليموتوجد

وهومديريهاأحداشتهروقد.أمء67عامفىأنشئت

هذهفىأدخلهاالتيبالإصلاحاتآرنولد،توماس

المدرسة.

موجزةحقائق

وريك.و:ريالإداالمركز

المعدنية،المياهداتوليمنحتون،ورجمي،إيتونس:الكبرىالمدن

.ولدورت

كم2ا؟089:المساحة

دس!ة.000774:السكان

الرئيسية:المنتجات

المتموفاد،،السوقحضراوات،الفواكه،الحلي!ألقار:الزراعة

القجع.،حدريةمحاصيل

بضائع،وإلكترونيةكهرلائيةتجهيزات،المركماتمكو،ت:الصناعة

منسوحات.،بالصنارةمحبوكةملابسعار،ألاليىهدسية،

الححري.ا!حما:التعدين

الحكمونظامالسكان

آفون-أون-ولفوردقريةفيينصب.المحليةالعادات

منمايوش!بأولللاحتفالبالأزهارمزينعمودالخضراء

فيمارتنالقديسبيومأيضاالقريةأهاليويحتفل.عامكل

قليلةكمياتالناسيودعحيثعام،كلمننوفمبر11

ويجمع،مجوفحجرفيسيلفرروثتسمىالمالمن

إدارية)وحدةالعزبةمالك،بوكليوخلدوقوكيلالنقود

(.الإنجليزيةللأريافالقديمالتنظيمفي

فيرجبيمدرسةفىالرجبىكرةبدأت.الترويح

وفريق.الإقليمفيشائعةومازال!ووريكشاير،

هذهفيالمقدمةفرقمنهوالإقليمفيالكريكيت

)السابقالمرافعثلاثاءفيالقدمكرةلعبةوتمارس،اللعبة

شموارعفى(،النصارىأعيادمنوهوالرمادلأربعاء

لغرقيشسمالفىتقعالتيأثرستونقريةوقنواتوأنهار

المقاطعة.

منوكثيربالماء.وتملأ،بالأشرطةالكرةتزينوفيها

آفون.نهرفيللصيدالقواربيستقلونالساس

فيالخيلسباقميادينفيشمائعةلعبةالخيلسباق

ووريك.وفي،آفونأبونستراتفورد

ووريكشايرفيبالزيارةجديرةأماكن

الوسطىالقرونمنريفىليتةرويمحتونقربكلنتونبادسلي

الوطنى.الاعتمادمؤسسةإلىم!جتهتعودالاء،منبقناةمحص!

موتهبعددفنوحيتش!صسبيررأسمسقطأفون-أبون-ستراتفورد

.هاثاوايآلىروحتهمنزلوليها

الملكةمنحتهاأم،563عاموفي.أم017عامسيت:كنيلورثقلعة

ددلي.رولرتالأولىإليزابيث

وما.أم558عاملدأأ!ود.آبولىستراتفوردقر!تشارلكوتمتنزه

كانشكحسيرأنيفترضالديالمتنزههدا!ىترعىالغزلانرالت

فيه.يصطاد



إداراتخمسإلىووريكشايرتنقسم.المحليةالحكومة

وتشمل،الشماليةووريكشايرهيمحليةحكومية

أونوستراتفورد،ورجبي،وبدورثوننإيتون،أثرستون

ووريك.،آفون

ويوجدووريكفي)الجنايات(التاجمحكمةتنعقد

قربقيادتهامركزجثالرئيسيةالشرطةقوةبالإقليم

ووريك.

الزراعيةالأراضيمنكبيراجزءاالمرأعيتشكلالاقتصاد.

التسويقيةبالزراعةهناالمزارعونويهتم.الحليبأبقارفترعى

وألمحصولاتوالشوفانالقمحمنالزراعيةمنتجاتهموتتكون

المقاطعة.أجزأءكلفيزرأعتهاتنتشرالتيالجذرية

فيزراعةالأراضيأكثفمنبعضاووريكشايروتضم

حيثستونليفيالقوميالزراعيالمركزويوجدإنجلترا.

عرضأكبريعدوالذي،السنويالملكىالمعرضيقام

بريطانيا.فيزراعي

فىباقيةتزللمالتقليديةالصناعاتبعض.الصناعة

الرياضيونفوقهايقفزالتيالخشبيةالحواجزمتلالريفيةالمناطق

.وغيرهبالقشالبيوتوتسقيفالقواربوبناء،الخيلأو

وبدورث.،رجبي:هيالإقليمفيالرئيسيةالصناعيةالمراكز

العالمفيالقدرةتوليدمحطاتأكبربعضتستخدم

أيضارجبيوتنتج.رجبىفيصنعتومحولاتمولدات

التوزيع.لشركاتمركزوهىوالليزر،الإسمنت

شرقيرجبىمنطقةديطويلة!ترةممذاسستصساعةالإسمنتإنتاج

ير.ووريكشا
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بما،كثيرةصغيرةهندسيةمصانععلىنننإيتونتشتمل

،بالصنارةالمحبوكةوالملابسالالاتإشتاجذلكفى

(.)العرباتالمركباتومكونات،والمنسوجات

،والأفرانالغازأنابيبتنتجفإنهاليمنجتونمصانعأما

.والطائراتالسياراتمكوناتتنتجكما

للحاسوبناميةخدميةصناعةووريكفيتوجدكما

فيتتخصصهندسيةمصانعإلىبالإضافةوالإلكترونيات

.والمضخاتجهـإلنفاياتوعربات،المفصلاتإنتاج

بناءعلىآفون-أبونستراتفوردفيالصناعاتتشتمل

ألسستروتنتج،الفواكهوتعليب،والهندسة،القوارب

صناعةوتمارس.الختبراتوتجهيزاتالحصاد،ماكينات

ينتجواليوم.الميلاديعشرالثانيالقرنمنذستدليفيالإبر

الجراحة.إبرذلكفىبما،الاستعمالاتلختلفالإبرالعمال

فيووريكشايرفيالحجريالفحمحقليقع.التعدين

التدهورإلىطريقهفيوهو،الإقليممنالشماليالجزء

كانتننإيتونبلدةأنكما،تعدينمركزوأثرستون.الان

حاليا.التدهورأصابهولكنتعدينمركزمضىفيما

فيالحجريالفحممنضخمةإرساباتاكتشفتوحديثا

وتمكنيلويرثمنوبالقربالمقاطعةمنالجنوبيةالأجزأء

وتثمينها.تقديرها

أفيبفيصاحدأأفون-بونأ-تفوردستراتعد.لسياحةا

مركزليمنجتونأنكمابريطانيافيالرئيسيةالسياحى

!!؟!

--

ثص!يم

إلىالسياخيجدبمما،أجممجتونسماتمنسمةالجريجوريالمعمار

المدينة.هذه
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التذكاريالنصب

بمنطقةلشكسبير

-آفون.-أبولىستراتفورد

جيدةقاعدةالإقليمويمثلالمؤتمراتأ!قدومركز،سياحي

الداخلية.المائيةالممراتبينإجازاتهمالقضاءالناسمنهاينطلق

رئيسيحديديةسككخطيمر.والاتصالاتالنقل

ووريكوتقع.وننإيتونبرجبيماراكروإلىلندنمن

يصلوبرمنجهاملندنبينفرعيخطعلىوليمنجتون

وليمنجتون.مبرمنجهامآفونأبونستراتفورد

الطرقوتمر،جيدةطرقتقاطعاتعلىالإقليميشتمل

يومية.صحفاوننإيتونليمنجتونتصدرووريكشاير.عبر

كما.المحليةالأسبوعيةالصحفمنلعددمركزوالإقليم

مدينةقاعدتهمامستقلتانمحليتانإذاعةمحطتاتوجد

.كوفنتري

منيرووريكشايحد:حةوالمساالمو!.لسطحا

الشرقمنويحدهاوستافوردشايرليسترشايرالشمال

وأكسفوردشايرجلوسترشايرالجنوبومننورثامبتونشاير

ووستر.وهرفوردالغربومن

كم76الجنوبإلىالشمالمنلهاطوليبلبنقصى

منالجنوبإلىوتقع.الغربإلىالشرقمنكم56و

واديكونهامهمةصناعيةمنطقةوهوميدلاندمثلث

وأفونسيفرنوواديا،الشمالفىالبناينومرتفعاتترنت

للمثلث.الاخرينالضلعينفي

مناطقثلاثعلىووريكشايرتشتمل.التضاريس

المعالم.محددةرئيسيةجغرافية

منالغربيالشماليالجزءترتمثيمتموجةتلالتبرز

البحر.سطحمستوىفوقأم،08إلى021منالإقليم

جنوباممتدة،المرتفعةالمنطقةهذهتخطالفحمإرساباتتقع

منالمنخفضةالأرضمنأسمانويمتد.آفونوأديإلى

كنيلورث.إلىتامورث

ذإ؟وانبساطهبانحفاضهيتميزالذيأفوننهروادييمر

منالمقاطعةعبرم،09نحوالبحرمستوىيرتعكلن

الغربي.الجنوبإلىالشرقيالشمال



235الووش

فتكونكوتزوولدلتلالالغربيةالشماليةالمنحدراتأما

الشرقيةالجنوبيةالحدودطولعلىتقعنائيةمرتفعةمنطقة

على،المقاطعةأجزاءأعلىبريلز،تليقعوهنا،للمقاطعة

جزءالتشكلالشرقنحوالمرتفعاتوتمتد.م231ارتفاع

نورثامبتونشاير.مرتفعاتمن

وفيآفوننهرفيوستوروسوليمأنهارتصبالأنهار.

فىآفونوادي.يرتفعالإقليممنوالجنوبيةالوسطىالأجزاء

رجبي.قربووريكشايرويدخلليسترشاير

فيالطقسأنواعأجملمنووريكشايرمناخ.المناخ

.الغربفيالريحمهبمنويلزجبالوتقيهاميدلاند.

ملم،076إلى635بينهوالسنويالمطرسقوطمعدل

الدافئةالغربيةالرياحتساعد.إنجلترافيمعدلهمبنأقلأي

درجاتبمعدلالاحتفاظفىآفونواديعلىتهبالتي

يوليو.فىم715وفوقينايرشهرفي،م55فوقالحرارة

هيالتيالمنطقةمعظمكانت،التاريخماقبلأزمانفي

.لاردنالكبيرةبالغابةمغطاةووريكشايرالان

الشرقىالشماليالحدإلىآفونمنالغابةهذهامتدت

فيهايستقرأنالصعبمنالمنطقةوكانت.الحاليللإقليم

.التاردقبلماإنسان

فيوافون!ميفرنواديفيالإنجليزأوائلأقاموقد

،الميلاديالسابعالقرنوفى.الميلاديالسادسالقرن

القرنوفىمرسيا.مملكةمنجزءاالمنطقةهذهأصبحت

للملكالكبرىالابنةفليدأ،أثيلحصنت،الميلاديالعاشر

وليمبنى،الميلاديعشرالحاديالقرنوفي،ووريكألفرد،

ذاته.الموقععلىقلعةالفاغ

-النورمنديالاحتلالبعد-مهمادوراووريكشايرأدت

فيبنيتالتي،كنيلورثقلعةفكانتإنجلترا.تاريخفي

نأإلىالملوكإقامةمكان،الميلاديعشرالثانىالقرن

الذي.فورتمونتديسايمونإلىالثالثهنريأعطاها

الملكية.ضدالباروناتمؤامرةأثناءقيادتهمركزاتخذها

خلالفيكينجميكرالمسمىووريكإيرلقاموقد

علىوساعده،للعرشووريكادعاءبدعمالوردتينحرب

يمخصومةوبعد.السادسهنريلانكاسترملكهزيمة

ملوكإلىولاءهووريالثحاكمحولالرابعإدوارد

وبعدوأخيرا،.عرشهلاسترجاعهنريوساعدلانكاستر

شايرهيرتفوردفيبارنتمعركةفيووريكحاكممقتل

عرشه.الرابعإدوارداسترجع

فيإدجهيلفيالأهليةالحربفىمعركةأولجرت

المعركةتكنولم.ام426عامالإقليممنالجنوبيالجزء

فيالحربلهذهالمبكرةالخصوماتكلوجرت.فاصلة

حوصرتقدوتامورث،ووريكقلاعكانتووريكشاير.

المعادية.الأطرافقبلمنمرارا

والشاعر،آفونأبونستراتفوردفيشكسبيرولدوقد

جازكلإليزابيثالروائيةو،رجبيفيبروكروبرت

بارفورد.بمدرمعةالتحقت

عدديبا.تاريخيةإنجليزيةكاتدرائيةمدينةووسدر

وتمثل،محليحكممنطقةوهي.نسمة000.81سكانها

نهرعلىتقعووولممتر.هرفوردلمقاطعةالإداريالمركز

والخزفالقفازأتصناعةصناعاتهاأهممنو،سيفرن

الصيني.

فيبناؤهاتموقدالنهر،ضفةعلىالكاتدرائيةتقع

كرومولأنالمعروفومن.الميلاديعشرالرابعالقرن

عامووسترمعركةفيأضانياتشارلزالملكعلىانتصر

.أم651

وووستر.هرفوردأيضا:انظر

لاء!حم!*س!ثرز**!؟؟-ىت*بز"----ص

--إ؟*-------!تح!ك!ح!مل!ححدحمح!-فيس--تن-خ

الإنجليزية.الأهليةالحربفيالأخيرةللمعركةموقعاكانتووستر

التاني.تشارلزفرارتميرقديمةصورة

الإنجليزيةالأهليةالحربانظر:.معركةووستر،

ووستر.)الكومواث(بم

بينلإنجلتهرأالشقيالشاطئعلىضحلخليجالووش

تقريبا،،كم32نحوطولهيبلغ.ونورفوكلنكولنشاير

ونينالكبيرأوزأنهارالووشفيوتصب.كم42وعرضه
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منبالقربوكنجزلنبوسطنمدنوتقعوويتهام،وويلاند

الملكمنضاعكنزاأنالمؤرخينبعضويعتقد.الشاطئ

عشرالثالثالقرنبداياتفيالووشيخوضوهوجون

.الميلادي

سريفيمحليح!صمومقاطعةسكنيةمدينةووكئج

عدديبلغ.لندنغربيجنوبكما04مسافةعلىبإنجلترا

!صانمنال!ضيرونيتوجه.نسمة84ر...سكانها

ينموتجاريمركزوهى.لندنفييومكلللعملووكنج

أدواتتنتجها؟التيالخفيفةالصناعاتبينومنسريعا.

المعدات،الطائراتغيارقطع،المفصلات،التعبئة

عن،أم838عامبلندنربطهاأدىوقد.الإلكترونية

سكنية.كمنطقةتنميتهابدءإلى،الحديديةالسككطريوت

.سري:أيضاانظر

بركشايرفيتقعمحليح!صممقاطعةوو!م

السكنية،ومدينتهاووكنجهامسوقحولتتركزبإنجلترا

نمومنطقةالآنتعتبرأنهابيد،الفنيبالطالغالمقاطعةوتتسم

قراهابنالمساكنبناءفىتوسعاتمنتضمهبماملموس

نسمة.136لأ003ممكانهاعدديبلغ.الجذابة

بركشاير.:أيضاانو

فيالكبيرةالجيريةالكهوفمنسلسلةهولووكي

وأكبربانجلترا.سومرممتفيتشيدارقربمنديبتلال

كيف(،)جريتالعظيمالكهفهوالمجموعةهذهكهوف

عاميبينالحديديالعصرفيأصمملتيونايسكنهكانالذي

آخركهصفيالاثارعلماءعثروقد.م04و..مق025

عمرهاقدروحيوانيةآدميةبقاياعلىالضبععرينهو

مل!أوللكهفالأولىالغرفةوتحتوي.عامألفبخمسين

تجسممستديرة)صواعد(كلسيةرواسبعلىالساحرة

زواروبولميع.الكهوفعبرآكسنهرويجري.امرأةتمثال

الفيكتوريللعصريعودللورتمصنعرؤيةهولووكي

مشاهدةبإمكانهمكمايدويا،يصنعالورقكانحيث

أ!لأعمالتوسومدامومتحفعرضساحةمعدات

الشمعية.

ددىالوولاروحيوانيعرف.حيوانالوولارو،

حيوانوهوالورو.باسملأصشرالياالداخليةالمنطقةسكان

الم!ضنز،وتكوينهبقوتهيتميزالكنغرفصيلةمنكبيرجرابي

الصخرية.أوالجبليةالمرتفعاتفيللعيشمؤهلأنهكما

والبنيةالبشرةألوانفياختلافاالوولاروحيوانايفهر

المرتفعةالشرقيةالمناطقفييعيشفالذي.معيشتهموقعحعسب

لعيشالذيأمانسبيا.ومكتنزحندالونذاي!ضنأستراليافي

قويةحيواناتوهييورو،باسمأي!مالعر!كبيركمعرالوولارو

الأحمرالكسعرمنأصسرأنهإلاالول!مرححماأكبر،مكت!زة

.عامستمكلوالرمادي

الغربيةالساحليةوالمناطقالجافةالغربيةالداخليةالمناطقفي

جسفا.وأنحفمحمربيلونذافي!صنلاستراليا

الذيالوحيدهوالكنغرمنالكبيرالنوعهذاأنويبدو

كما.الشربلمياهمنتظممصدربدونالعيشيستطيع

فيبالمكوثالصعبةالبيئيةالظروفمعايشةيستطجع

خلالالشمص!حرارةلتجنبالصخورتحتباردةكهوف

يحصلالتىالمياهكميةعلىالوولاروويحافظ.الصيف

الجارية،الأمطارمياهمنوأحيانا،أمخذاءامنعليها

النباتاتمنصغيرةكمياتعلىالعيشبإم!طنهاوكذلك

ضئيل.بروتينعلىتحتويالتيالنوعيةالردجة

-881)4سيمورهيوالسير،وولبول

مطلعفيالبريطانيينالروائيينأشهرمنيعتبرام(.149

أبدعمنهيريزتاريخروايتهوتعد،الميلاديالعشرينالقرن

،ام339أ-039منالفترةخلالكتبهاالتيرواياته

فيأحداثهاتجريتاريخيةرواياتأربعمنسلسلةوهي

بمالخبيثهيريزالسلسلةهذهوتشملعشر،الثامنالقرن

فانيسا.بمالحصنبمباريسجودث
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مواض!،وعدةأخرىرواية03حواليوولبولكتب

الدوليالأحمرالصليبمعالعمليةخبرتهإلىأيضاوتطرق

رواشيمنكلفيالأولىالعالميةالحربإبانروسيافي

أم(.)919السريةالمدينةأم(؟)169السوداءالغابة

اعتمد،أم229عامصدرتالتيالكاتدرائيةروايةوفي

روايتهتميزتبينما،نصرأنيدينرجلكابنعاصرهماعلى

عنفروايةبوصفهاام(29)5الشعرأحمررجلعمورة

بشعة.قتلجريمةحولأحداثهاتدور

إلىوأرسملبنيوزيلندا،أوكلاند،فيوولبولولد

ونالسنواتخم!رعمرهكانعندمالندنفيالدراسة

.ام379عامفاردرلقب

كاتب.(م971-1717)7هوراس،وولبول

كتب.الجنسيةإنجليزي،للفنونومحبومؤلفرمعائل

منالرسائلكتابةكانتعندماالمتميزةالرسائلمنكثيرا

مختلفالطريفةرسائلهغطتحيثالثافوية،الفنون

مختلفوشملت،الإنجليزيةالأرصعتقراطيةالحياةجوانب

آراءعنوعبرتالفضوليةوألاجتماعيةالسياسيةالجوانب

.والفنونالأدبفيوولبول

علم،طالبلكونهالوسطىالقرونبحياةوولبولتأثر

عشرالثامنالقرننهايةفيالقوطيةالحقبةدماحياءوقام

،تويكنهامفيمنزلههل،ستروبريبتحويلقام.الميلادي

مطبعةوأقامالقوطيالنمطعلىقلعةمنمصغرةصورةإلى

عملهمنها،أعمالهمنوطئالعديد.منزلهمنبالقرب

تحكيالتيأم،764عامفيأوترانتوقلعةالمؤثرالأدبي

وبذلكطبيعيةوغيرمعروفةغيرخارقةوقوىمفزعةقصة

الرواياتباسمعرفالذيالنمطهذاابتدعمنأوليكون

القوطية.

روبرتالسيرأبناءأصغروكانلندنفيوولبولولد

البرلمانفيوعمللبريطانيا،وزراءرئيسأولوولبول

حصل.أم768إلى1741منالأعوامخلالالإنجليزي

عامفيلأورفوردأميررألغبمرتبةعائليلقبعلى

.ام197

أم(.ا-09389)0كلايتونتوماس،وولف

التيروايتهبفضلشهرتهاكتسب،أمريكيكاتب

نألابدالعظيمالفنأنوولفزعم.الذاتيةسيرتهتناولت

قصصوتكتعسب.الذاتيةالسيرةمننابعايكون

وكانت،رواياتهفيرمزيامغزى،وشبابهطفولته

اختلفمهما-أعمالهأغلبفيالرئيسيةالشخصية

المفرطالإنسانشمخصيةهي-لهااختارهالذيالاسم

الكاتبشعخصيةالواقعفيوهي،بذاتهالمعتدالحساسية

موضوعاوولفعالجيمةالشخصههذهخلالومن.نفسه

تنميةوهوألالعملهبالضسبةالأهميةمنكبيرةدرجةعلى

الأمريكي.الفنان

بالولاياتالشماليةىارولينافىأشفيل،فيوولفولد

عامالشماليةكاروليناجامعةفيوتخرج،الأمريكيةالمتحدة

لجامعةالتابعةالعلياالدراهـاتبكليةالتحقثمأم029

هارفاردفيدراستهأثناءمسرحيتينوولفكتبهارفارد.

تأليفإلىاتجهثم،الفاشلةالأعمالمناعتبرهماولكنه

هارفاردجامعةمنالماجمهمتيردرجةعليوحصلالرواية

جامعةفيالإنجليزيةاللعةبتدريسوقام.ام429عام

.ام039إلم،أم429منالفترةفينيويورك

اذسكربنر-بدارمحررو!و-بيركنزماكسويلوكان

أعمالأيؤلفوولفكان.وولفمستقبلفيكبيرتأثير

وتنطمبتحريرذلكبعدبيركنزليقوم،مترابطةوغيرطويلة

تطلعالملاكأيها،ولفرواياتأولىوصدرت.المادة

عنهيمكملةروايةتبعنهاثمأم(،)929بيتكباتجاه

إدواردقاموولفموتوبعدام()359والنهرالوقت

خراجوإبتحريرللنشر،هاربرنشربدارمحرروهوسويلا

شمبابه.فىوولفششصيةنموذجعلىالأوليينروالمجيه

وقدويبر.جورجتدعىشخصيةمحورحولوتدوران

والتحكمالانضباطإلىلافتقار!اوولفكتاباتانتقدت

منرواياتهمنروايةكلأنالنقادبعضويعتقد.الفني

بتحريرهبيركنز،ويعدهضمهـها.الكاتبيحسنلمتفاصيل

اكتسبتهشكلأيفيالفض!!صاحب،وولفلكتابات

قصةكتابهفيالرأيهذاأيدقدوولفأنويبدو.الروايات

كتابتهالنقديالتحليل(بالفحصفيهاتناولالتيرواية

تفاصيل،اختارأنهبعدفبماأكدوأالنقادأنغير.الشخصية

رواياتهفىالأحداثلعماسلةمنجعلتعناصرعلىوأكد

.واحدةدراميةوحدة

المستمرللنقدتعرضقداوولفأنمنالرغموعلى

نثركتابةفييتألقأخذعند!!نجحأنهإلااللغويةلتجاوزاته

توماسمذكراتوتصفالشعر.منيقتربيكادجزل

عاناهالذيالصراعأم079فيصدرتالتيوولف

القصيرةالقصصنثستوقدناضجا.كاتباليصبح

.أم879عاموولفلتوماسالكاملة

روائيةأم(.149-ألم)182فرجينيا،وولف

أقطابأهممنتعد،زةباربريطانيةمقالوكاتبةوناقدة

شخصمياتأبرزومن.الحداثةباسمالمعروفةالأدبيةالحركة

وعزرا،شتاينوجيرترود،جويسجيمسالحركةهذه

فنياأسلوبأوولفأستخدمت.إليوت.إس.وتيباوند،

الذاتلكشف(الوعي)تيارالخواطرتداعيباسمعرف
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فيالسائدالاجتماعيالنظامونقدلشخصياتهاالداخلية

الرواية.انظر:.نفسهالوقت

المنارةإلىبعنوانوهيوولفرواياتأشهروتصور

الطبقةإلىتنتميبريطانيةأسرةحياةأم(،!)27

هشاشةمدىالروايةهذهوتظهرفيالعليا.المتو!عطة

ويعتقد.الاجتماعيةالقيموانهيارالإنسانيةالعلاقات

تشبهالروايةهذهفيرامزيالسيدصورةأنالقراءبعض

وولفمؤلفاتوتضم!شيفن.ليسلسالناقدوولفوالد

دالويمسزأم(229)جاكوبغرفةرواياتالقصصية

تألرتالتيالشخصياتفيهاتدرسالتيأم(،)259

أورلاندومنكلأما.الأولىالعالميةبالحربمأساويا

ذاتيتانقصتانفهماأم()339الفورةوأم()289

تكشفأم(.319)الأمواجروايةوفي.خياليتان

أحشة.االروايةأبطالضعخصياتالداخليةالمنولوجات

اتجاهاتهماكانتالذينالمحدثينمنلغيرهاوخلافا

للفاشعية،ممالئةماكانتوغالبا،اليمينإلىتميلالسيالممية

وكانت،النسائيةالحركةمناصراتمنوولفكانت

النسائيةنظرياتهاعنعبرتوقد.ومهادنةاضشراكيةأيضا

وثلاثةأم()929خاصةغرفةمقالاتفيالاشتراكية

الأخيرتانروايتاهاوجاءتأم(.)389جنيهات

(أم149)الفصولوبينأم()939السنوات

.المبكرةكأعمالهاتماماالتجربةعلىمعتمدتين

عاموتزوجت،لندنفيسعتيفنفرجينياوأولت

وكانت،وولفليوناردالصحفيالكاتبمنأم219

مجموعة.،بلومزبريانظر:.بلومزبريمجموعةفيعضوا

نشرتالتيهوجارثطباعةدارزوجهامعوولفأسعمت

بعدعالميةشهرةنالتوقد.المحدث!تالكتابمشاهيرأعمال

واليومياتالرلسائلوكذلكنقديةمقالاتعدةنشر

وولففرجينيامذكراتذلكفيبما،العديدة

(أم-849أ)779

ويتكونأضنجسق،اخاجمماأهمأحدالوولفرامات

وصيغته.أضنجسقواالأكسحينواوالمنجنيزالحديدمن

لهكيميائيعنصروالتنجسقص!ع(.)،أالاأ،40*الكيميائية

وأدوات،الإلكترونيةالمعداتإنتاجفيخاصةأهمية

التنجستن.:الظر.الصناعة

الشيلايت.فهوللتنجستنالاخرالرئيسيالخامأما

ش!ولفيويوجدللبنيمائلأسودمعدنوالوولفرامايت

.بلورات

عروقفيمإلكوارتزالوولفرامايتيوجدماوغالبا

ورومسياوالصينوبوليفياأستراليامنكل.وتمتلكجرانيتية

الوولفرامايت.منكبيرة،كمياتوكوريا

ميدلاندزفيتقعصناعيةمدينةووفها!ن

غربيش!الكما21منتقربمسافةعلىبإنجلترا،الغربية

وهي.نسمة932)008سكانهاعدديبلغ.برمنجهام

أيةمايفوقالمتنوعةالصناعاتمنوبها،متحضرةمقاطعة

علىوولفرهامبتونمنتجاتتشتمل.مماثلةإنجليزيةمدينة

الطائراتومعداتوالطائراتالصناعيةوالالاتأغولاذا

التجمي!ومعداتوالإطاراتوالأدواتوالحافلات

والطلاءالثقيلةوالمعداتالسياراتوأجزاءحاتوالمحر

والورنيش.

الملكيالميثاقفيذكرهاوردقديمةمستوطسةوهي

إليهاضمأم669عاموفي.م859عامصدرالذي

منأبراءعنفضلابيلستونمدينةمنالأكبرالحتمطر

ان!:.وويلنهولوودنزفيلدوسيدجليودارلاستونكوزلي

الغربية.ميدلاندزالميدلاندزبم

تربويل!اعا.(م5891-6091)لورد،لفنلىنوو

عامفيلندنفيتشلسيلكليةرئيساعينبريطاني

عينأم،739و9691بينماالفترةوفيأم،739

نائباوعمل،البريطانيالمتحففيالمكتبةأمناءوكبيرمديرا

ثم،ام639إلى591.صتالفترةفيريدنجحامعةلمدير

6391منالفترةفيلالجامعةالمئالدراسيةللجنةرئيسا

عندما،الاهتماممنقدرأكبراجتذبوقد.أم!68إلى

الجنسيالشذوذفيتبحثكانتالتيالملكيةاللجنةترأس

!اموولفندنتقريراللجنةهذهوأصدرت.والدعارة

.م5791

يوركشاير-غربي-هاليفاكسفيوولفندنحونولد

بأكسفوردالملكةوكليةويكفيلدمدرسةفيتعليمهوتلقى

لمدرسةمديراثم.أم34!ابنجهاملمدرسةمديراوأصبح

م1!56عامالفارسومئاسقبأم449عامشعروزبري

كتبهومنأم749تويستكللمقاطعةحاكماعينثم

.أم519عامصدرالذيمتغيرعالمفىالتعليم:المنشورة

عالمأم(.069-0881)ليوناردالسير،وولي

السومريين،إنجازاتمنبعضاباكتشافهاشتهربريطانيآثار

علىمايزيدمنذالحضاراتأقدممنواحدةأسسواالذين

سنة.آلافخمسة

ووليأشرف،أم349إلىأم229منالفترةوفي

يفيدجيولوجيدليلإلىوتوصلأور،حفرياتعلى

جاءالذيالطوفانهوكانربما،عطمفيضانبحدوث

عنكذلكالنقابوكشم!،السماويةالكتبفيوصفه

بصحبةدفنهاتمجثثاقبورهاضمتأخياالملاصيةالمقبرة

الثمينة.المعادنمنمصنوعةأدوات



923رأشجا،منولويبرا

في،ووليليوناردتشارلزالكاملوأسمه،وولىولد

عدةعلىوأشرفأكعسفوردجامعةفيوتخرجلندن

.والعراقوسورياوتركياوإيطاليابريطانيافيحفريات

بمالسحابةأبرزهامنكتاباوعشرينخمسةمنأكثركتب

أور:حفريات(؟ام539)الآثارعلمفيمغامرات

علىوحصلم(،5491)عاماعشراثنىلإنجازسجل

.أم359عامفارسلقب

عدديبلغ.الجنوبيةأسترالياشمالفيتقعمدينةووميرا

أستراليةقاعدةوبها.نسمة006.1حواليسكانها

القاعدةتضمكماالفضاء،ولأبحاثوالقذائفللصواريخ

تزيدولمسافةالمدينةمنغربايمتدللصورايخرمايةميدان

قياسبأجهزةالميدانهذاتجهيزتموقد.كم005على

إجراءأثناءلاستخدامها،لاسلكيةومتابعةوتصوير،

موقعاوأسترأليابريطانيامنكلأسشهاوقد.الاختبارات

.أم471عامالصمواريخلاختبار

صواريخ،عدةالقاعدةهذهفيبريطانيااختبرتوقد

وثاندربيرد.وبلادهاوندلاركسكايصواريخمنها

تأسيصعلىأسترالياساعدت،أم629عاموفي

وكان.ط.ع()55الصواريخلتطويرالأوروبيةالمنظمة

الصناعيةالأقمارتطويرهوالمنظمةهذهقياممنالهدف

لأغراضالصواريختطلقالتيالفضائيةوالمركبات

الأوروبيةالمنظمةواختارت.والعلميالتجاريالاستخدام

لإجراءموقعاووميراقاعدةالصواريخراجماتلتطوير

وقد.المرأحلالصوارلمتعددةإطلاقعملياتمنسلسلة

إلىأم639منالفترةفيووميرافيالعملياتهذهتمت

الراهنالوقتفيالاستراليةالدفاعوزارةوتتولى.أم079

.والقاعدةالمدينةإدارة

منكلفيمتصلةلمدنالمشتركالاسمهوووط!

الصتين.فيهوبيمقاطعةفيووتشانغووهانيانجهانكو

المدنهذهوتعد.نسمة34)000.03س!طنهاعدديبلغ

الضفةعلىووتشانغتقع.واحدةواقتصاديةسياسيةوحدة

علىفتقعانوهانيانجهانكوأما.يانجتسينهرمنالجنوبية

وهانيانج،هانكوبينهاننهرويفصل.الشماليةالضفة

المواصلات،المعدياتوكذلك،هاننهرجعسرويمثل

ووتشانغاليانجتسينهرجسرويصل.المدينتينبينالرئيسية

ميلادمكانكانتوقد،صناعيمركزووهان.بهانيانج

.أم119عامالصينيةالثورة

تخزينياحوضايوفرسدلانجاوياسد.وو،لافيولا

ويلز.نيوساوثغربيوسطفيكورافيلاتشلاننهرعلى

تبلغتخزينيةطاقةوله،م85العسدهذاوارتفاع

المواشىوسقايةللزراعةالىاهالسدويوفر3.ممليونا)022

سداستكملوقدكاربرلميجو.لبحيرةانحدارهطولعلى

عاميبينتوسيعهتمدم.أم359عامالأصليويانجالا

.أم969وأم619

صيرة!لشبهالغربيالساحلعلىتقعمستوطنةوييا

2و714سكانهاعدديباغبأستراليا.كوينزلاندفييورك

وويبا،الشماليةويباه!امدينتينمنوتتكون.نسمة

البوكسيتتعدينسناطقكبرياتإحدىويباو.الجنوبية

مستشفى،بمالمستوطنةفيالخدماتوتشمل.العالمفي

الصناعي،بالقمرمتصلاوتلفازا،كبيراومتجرا،ومدأرس

المنازلتفصل.كثيرةورياض!ةثقافيةونوادي،ومكتبات

المدأريةالأعاصيرلتقاوممصممةوهي،طبيعيةمساحات

الأبيض.والنمل،الحلزونية

2و425بنحوويبافيالبوكعمبتخاماحتياطييقدر

منطنيمترملايين8ويشحن.متريطنمليون

تلكنصفمنأكثرويذمب.سنةكلويبامنالبوكسيت

.الألومنيومصناعةفي،ليدخ!بمجلادلممتونإلىالكمية

،اليابانمنكلفيالت!سيرمعاملإلىالباقيويذهب

مناجمويبافيتوجد(.المتحدةوالولاياتوأوروبا،

طاقتهمصئتبلغالنيهاوأقيمأيضا،الكاولينصلصال

السنة.ؤىمتريطن000.001اللإنتاجية

روادمنرسامام(.169/-8811)ماكسويبر،

التيالتجريديةبأعمالهاشتهرأمريكا.فيالحديثالرسم

الأخيرةوبأعمالهأم919و2191عاميبينرسمها

الكثيرويتناول.الأجسامحركةومظوإيماءاتعنالمعبرة

الدينية.خلفيتهتعكسموضوعاتلوحاتهمن

مدينةإلىعائلتهمعوا!!لروسياغربيفيويبرولد

لتأثيرخضعحيث،ع!سهمنالعاشرةفيوهونيويورك

5091منباريسفيوالدرأ/صةالرسمأثناءالمحدثينالفنانين

حتىجذامتطرفاعملهادالن!منكثيرواعتبرأم،809إلى

ويبررسوماتبدأتثم،العشرينالقرنعشرينياتأوأخر

نيويوركمدينةفيالحديثالفنمتحفوقدمتقريظا.تلقى

أولتلكوكانت،وحدهويبرلأعمالمعرضاأم039فى

علىواحدأمريكيلفنانمعرضافيهاالمتحفيخصصمرة

.الحياةقيد

علىيطلقاسمالويبرنومأشجطرأشجار.الودير!م،

الجزءفيوالشجيرأتالصزجرةالأشجارمننوعاأء.نحو

فيالويبرنومأنواعمعظمتكثم.الأرضيةالكرةمنالشمالي

بزهوروتتميز،الشماليةوإفريقياآسيامنالدافئةالأجواء

.ومستديرةد!يفةرؤوسفيتنتظمورديةأوبيضاء



يلركا،يتو42"

هدهقىرع.الصغيرةوالأشحارالشجيراتمنأنواالوييرنوم

وتتميز،والحدائقالمترهاتليالأحيانأعلبفيالأنواع

وأورديةأوبيضاءتكونماعادةبألوادوالعطرةالجدابةأرهارها

حمراء.

غالباتظهرالتيالعطرةالزاهيةلأزهارهالويبرنومويزرع

العنبيةثمارهأجلمنالويبرنوميزرعكما.الأوراققبل

.لسوداءواوالحمراءالصفراء

الويبرنوم،أنواعمنأوروبينوعالماءبلسانووردة

الجليد.كراتتشبهالتيالكبيرةأزهارهأجلمنيزرع

الماء.بلسانأنظر:

الخواصمنالشماليةأمريكافىالحمرالهنودويستفيد

النوعمثل،الأمريكيالويبرنوممنكثيرةالأنواعالطية

منالكثيرعلاجفي،السهامشجرةاسمعليهيطلقالذي

.الأمراض

وفيوالخصبةالرطبةالتربةفيجيدانمواأ!يبرنوماينمو

والمشمسة.المحميةالأماكن

بريطاني،رسام(.أم09)8كاريلويت،

الغضب:مثلالمشاعرعنللتعبيرواقعياأسلوبااستخدم

جماعةفيعضواأصبح.والوحدةوالكرهوافىفواب

جولدكليةفيالفنودرس.لخدنفيولد.لندنرسامي

الملكيةالكليةفيللرسمأ!شاذاكان.لندنبجامعةسميث

فخريا.أمشاذاأصبحعندماأم739إلى5791منللفن

نيوزيدندافيتعيشحشرةالويتاحشرة.!حشرةالويتا،

كبيرةوالويتا.الطويلالقرنذاتالجندبةقريبتهاتشبه

عندماأجشغريباصوتاوتطلقشائكةأرجلولديهاالحجم

إذاتؤذيلافإنهاالخيفمظهرهامنوبالرغم.تنزعج

يمكنمنهاالكبيرةالحشراتأنمنبالرغمبعنايةعوملت

لهاالأشجارويتاذكورأنويذكر.قويةعضةتعضأن

بشعة.وفكوككبيرةرؤوس!

فىبعيداوتختفي،بالليلالويتاحشراتمعظمتنشط

النهار.خلالالأخشابكتلوتجاويفالخابئأوالثقوب

كما،أزعجتإذابذلكتقومل!صنهاالويتاماتقفزونادرا

رئيسيبشكلوتتغذى،برشاقةالأشجارتتسلق

الأخرىالحشراتبأكلتقومأنيم!شل!صنها،بالخضراوات

الفرصة.سنحتإذا

خاصبشكلالويتاحشراتبعضتأقلمتوقد

وقرونصغيرةأعينالحشراتولهذه،الكهوففيللعيش

للاستشعار،تستخدمهاوأرجلجداطويلةاستشعار

حولها.

أم(.875-018)2ئشارلزالسير،ويتستون

القياسنبائطعلىبأعمالهاشتهربريطانيومحترعفيزيائى

تكنلمالتيويتستونقنطرةالنبائطهذهومن.الكهرلائية

أيفساأشتهركما.فقطبتطويرهاقامإنمااختراعهمن

الرسائلبثفيالكهرباءاستخداممجالفيبإنجازاته

،الأسلاكعبرالكهرباءلمحرعةقياسفيتجاربوله.البرقية

عاموفي.الرسائلإرسالفيالكهرباءاستخدامواقترح

وليممعبالتعاونالكهربائيالتلغرافاخترعأم837

المماثلةالتجربةمعتقريباالتجربةهذهتزامنتوقد.كوك

وقد.المتحدةبالولاياتمورسصمويلأجراهاالتي

اخترعكماوامئبإنجلترا.نطاقعلىطريقتهاستخدمت

الأطيافتحليلودرسبالرموز(الرسائل)إر!عالالتشفيرآلة

.للفلزاتالقوممية

أستاذاوأصبح.بإنجلتراجلومشرفيويتستونولد

.أم834عاملندنكينجزكليةفيأضجريبيةاللفلسفة

هرفوردوفيذاتيحكمذاتمقاطعةويتشالمحون

نسمة.99!008سكانهاعدديبلغإنجلترا.فيووستر،

الفواكه.بزراعةتشتهررئيسيبشكلزراعيةأرضوهي

ومنتحدرويتوبيرشور،،إيفيشام:مدنهاأهمومن

وتصنيع،الهندسيةالإنتاجيةالصناعاتتضموهي.ويتش

أهممنالسياحةوتعد.والطباعةوالتعليبالأغذية

درويتمنتجعوخصوصا،ويتشافونفيالصناعات

ويتش.

ووستر.وهرفورد:أيضانظرا

تبكا،(م6171-0461)وليم،ليويتشر

ووليمأترججورجمإلسيرمكانةلهإنجليزيمسرحي



241لتوا،نويتما

عليهيطلقالذيالساخرللهجاءرائدكمؤلف،كونجريف

الأدبفيالتجديدفترةخلالللسلوكالهزليالتمثيل

فيقاسيةويتشرلىمسرحياتمنالكثير.الإنجليزي

كثيرةأحيانفىالناستجاهمواقفهوكانت،الهزلىهجائها

وتهكما.ضغينةممتلئة

ام(،671)غابةفيالحبوششرليمسرحياتأولى

هزديتينتمثيليتينكانتاأم(،)672النبيلالرقصسيد

الريفيةالزوجةوتكشف.الكوميديالنوعمنخفيفتين

ونحومجتمعهنحوويتشرلىموقفبقعسوةام()675

(ام)676الساذجالتاجرويتشرليواستوحى.الإنسانية

المسرحيةهذهولكنوموليير،شكسبيرمنجزئيبشكل

فيويتشرفيولد.للإنسانيةتقديمهافيقساوةأكثرظهرت

شروبشاير.مقاطعة

مهندس.م(6991-091)7!رائكالسير،ويتل

تطويرفىالمشاهيركبارمنواحداأصبح،إنجليزيطيران

بورجتسشركتهأنتجتحيث،النفاثالتوربينيالمحرك

بريطانيةنفاثةطائرةأولزودتالتيويتلماكينةليمتد

.ام419فىبالطاقة

دخل،لخترعابنوهوبإنجلترا،كوفنتريفيويتلولد

والتحقعاما،11وعمرهدرامسيةبمنحةليمنجتونكلية

فيويتلبرزعاما.61بلغعندماالملكيةالجويةبالقوات

.الضباطالطارينلتدريبوينالميكانيكاعلمدراسة

أولعلىحصل.الخفيفةالتوربينيةبالماكيناتمولعاأصبح

رفضتأنبعدأم039عامفىاختراعهببراءةشهادة

وقد.الطائرةبماكينةالخاصةاقتراحاتهالطيرانوزارة

عامفيالأساسيةوشلاختراعاتبراءاتتضاءلت

رسوملدفعالكافيالماللديهيكنلملأنه،أم359

أبدتالسنةتلكوفيوأخيرا.الاختراعبراءةشهادات

الحكومةومعمعهالتعاونفيرغبةالمهندسينمنمجموعة

منحوقد.الماكيناتلإنتاجليمتدبورجتسشركةفشكلوا

.أم489فىفارسلقبويتل

ليستراأح!رسا.(م2991-9391)برت،ويتلي

عامفيالزيتيةللوحاتهآرشيبولدجائزةعلىأولآحصل

علىيحصلرسامأولأصبحأم789وفي.أم779

جوائز،وهيالثلاثالرئيسيةالأستراليةالفنجوائز

واحد.عامخلالوذلكوسولمانوينيالأرشيبولد

عاموفي،أم069عامأوروباإلىويتلىسافر

فيالعالميةالجائزةعلىبحصولهعالميةشوةنالأم619

!رلممماوأنشأأم969فيأسترالياإلىعاد.بباريسالبينالي

المياهأمدتهوقد.بسيدنيلافندرخليجفيلافندرفى

بمادةالمبحرةالبيضاءاليخما(تومنظرسيدنىبميناءالزرقاء

رسومه.منللعديدزاخرة

الرساممنكلبآ"عمالبرتأعمالتأثرتوقد

فيرلينبولالفرنسبنوالش!صاء،بيكونفرانسيص!البريطاني

بودلير.وشارلرامبووآرثر

الحسيإدراكهسرعةفيويتليعبقريةوتتركز

ومقدرتهالقرد،براثنهـثلللأشياءالأساسيةللمكونات

مفعمةإيقاعيةخطوطفىللورقالإدراكذلكنقلعلى

بالحيوية.

شهضبريطانيةهيئةورشديمجدس.!ىولتلى،

الصناعيينغيرالمدنيينءنالعاملةللفئاتالخدمةبظروف

بريطانيا.فيالمدنيةللخا.مةالأدأءبمستوياتوكذلك

الحكومةموظفيإعطاءهوويتليمجلسمنوالغرض

فيها.يعملونالتيا&مممالحإداراتعنللتحدثالفرصة

45والاخرالحينبينيت!عالذيالشعبيالمجلسويضم

جمعياتتعينبين!انصفهـ3الماليةوزيريعينعضوا،

معظمإنجازيتماللاخر.النصؤ!المدنيةالخدمةفيالعاملين

ويدعمالجانإن،تمثلبخانبوساطةالشعبيالمجلسأعمال

المجلسسلطاتبىوساطةالنهايةفيالرسميالجانب

اللجانبوساطةالنهايةفيالأعضاءدعملمجم.الوزاري

لجانتسميةتمتالاءضاء.جمعياتلختلفالتنفيذية

ام(.359-أم)866ويتلإاهنريلجونتكريماويتلى

.ام!17فيقيامهااقترحمنأولوهو

أمريكيشاعر.م(2981-9181)والت،ويتمان

ظهوربعدلاسيما،بلا،هشعراءبينالطليعةفييعد

العشب.أوراقالشهيرةمجموعته

نيويوركولايةمنآيلاندلونجفيويتمانولد

فيثم،بالتدريسبويوركمدينةفيوعمل،الأمريكية

القضاياحولمقالات،يكتبوكان.والصحافةالطاعة

الأهليةالحرباشتعلتوحير،.والفنونوالمدنيةالسيامحية

فيالعسكريةافىستشفياتفيكمساعدتطوعالأمريكية

أعمالعدةفىالحرببعدتنقلثم،لمميديواشنطن

استقرارهإلىأدتبنوبة8731عامأصيبأنإلىحكومية

توفي.صثجيرسيبنيوكامدنمدينةفي

أوراقمجموعةمن"نفسي"أغنيةقصيدةتعد

تتضمنطويلةقصيدةوهي،،أعمالهأشهرمنالعشب

الذيالمفتوحفالشكل،شعرهفيالسماتأبرزمنعددا

إلىبالإضافةالنثر،من4القريبواللغةالحر،بالشعرعرف

مننوعمعاليومياطديثلغةمنأيضاالمستمدالإيقاع

.ويتمانشعر:خصائصمنذلككل،الداخليالتناغم



كد،ويتنجتون422

لهيعتر!أدقبلالإنجليرالأدساءامرأدليةبإشادةحظيويتمانوالت

كبيرا.شاعراالأمري!صيونالنقاد

تنطلقالتيالحلوليةالرؤيةهيهناالأوضحالسمةأنغير

إلىتعودرؤيةوهي،العالممركزبوصفهاالذاتمن

القصيدةأنإلىبالإضافةهذا.الرومانسيةالفلسفة

بمسألتياهتمامهعنإجمالا،ويتمانكشعر،تضف

بلادهروحبوصفهمابهماتغنياللتينوالحريةالديمقراطية

رأىالذيإمرسونالامريكيالكاتبأعجبنحوعلى

بتفرديتغنىشاعربظهورلتطلعاتهتحققاويتمانفى

الأمريكية.التجردة

إلى"!رحلةقصيدةأيضاالرئيسةويتمانقصائدمن

العلميةالإنجازاتمنعددتحقية!بمنا!مبةكتبهاالتيالهند"!

عامالسويسقناةافتتاحومنها،الاتصالاتمجالفى

إلىستقودالإنجازاتتلكبأنتفاؤلهعنمعبرا،أم986

إلىأيضاتشيرالقصيدةأنغير.الإنسانيةالأخوةمنمزيد

فيالهنديةبالثقافةالأمري!!الأدبرلطتالتيالعلاقة

بالكتابيعرفونمنأوويتمانعندمعواءالمرحلةتلك

.المتعاليت

الأمريكي،و؟واللىرالف،!!رسون:أيضاانظر

المتعالية.الفلسفة؟الأدب

بنيت.إنجليزيفولكلوريبطل.دك،ولتثجتون

الرالغالقرن)مشصفويتنجتونرتحشاردعلىالشخصية

عمدةأصبحإنجليزيتاجروهوأم(423حتىعشر

فيربماشهيرةأسرةفيالأصليويتنجتونولد.لندن

تاجراكانعندمالندنفىأرباحاحققوقدجلوسترشاير.

.مراتثلاثللندنعمدةانتخبكما،للقماش

عامبعدويتنجتونعنالخرافيةالقصصظهرت

تاجروامشخدمه،الريفمنفقيرايتيمافوصفوه؟أم006

ألمماءحيث،مطبخهفيالأطباقأمحسللندنمنعطوف

بولمساطةللبيعقطتهلعرضدكويض!!.معاملتهالطباخ

القطةبيعتحظهولحسن.للتجارةبحريةرحلةفيالتاجر

تلكوخلال.الفئرانمنيشكوبربريلملكحبيربمبلغ

خارجإلىطريقهوفي.الطباخمنويتنجتوديهربالفترة

مرة)ارجعتقولوكأنهاال!صيسةأجراسيسمعلندن

كدويعود(.لندنعمدةالحوردااويتنجتونياأخرى

التاجربنتويتزوجالقطةبيعمنحظهعلىويحصل

.وعمدةتاجراويصتى

أمريكى،مخترعأم(.582أم76)5إليويتدي،

وسريعةاقتصاديةطريقةوفرت،القطنلحلجآلةاخترع

القطهنزراعةجعلمما،القطنأليافمنالقطندذورأغصل

عالمياالرائدةالمتحدةالولاياتت!ضنأنفيوأسهم،مربحة

لبنادقصانعاأيضاويتنيعمل.القطنزراعةهـبرالفي

.الأخرىوالأسلحةالمسكت

فيوستبوروفيويتنىوأسد.حج!ظبداية

كانعندماالميكانيكيةموهبتهوظهرتماساشو!عيتس،

عاما،12سنفيمولحميقيةكمانآلةصنعفقدطفلا،

ومن.العشريندونوهوالمساميرلصناعةأعمالآوأسر

مدرمعةفييدرسكانأم978وحتىأم783عام

ابتدائية.

أم297عامفيبجورجياسافاناإلىويتيذهب

التىالتدريسوظيفةأنوجدلكنه،القالونوتعلملتدريس

ليتلفيلدكاثرينقابلوعندما.شغلتقديرتقبهاكان

ناتاني!-الجنرالأرملةجرلن،

الثورةعظماءأحدجرين

ويتنيدعت،الأمريكية

درامشهخلالضيفهاليكون

بدأللجميلورداللقانود.

فيالأشياءتثبيتفيويتني

بهرتهاوقد.المنزلأرجاء

وفي.الميكاني!جةمهاراته

ضيوفهاكانالليافيإحدى

القطنبذورعنيتحدثون

ويتنىإلييقدرونلاالتيالخضراء



تحتاجهالذيالوقتبسبباقتصاديةبصورةزراعتهاعلى

نأيمكنهويتنيالسيد:جريناسحيدةوقالتلتنظجفها.

قدويتنىكانام397أبريلوبحلوللتنظجفها.الةيصنع

يقومماتعادليوميتنظيفبقدرةللحبتعملآلةصمم

رجلا.05به

علىوشنيحصلأم497عامفي.القطنمحلاج

منالماليةوبالمساعدة.القطنمحلاجاختراعببراءةتصريح

فيالقطنحلجالاتصناعةفيبدأميلر،فينسشريكه

منتمكنهلممشاكلقابلتهولكن،بكونكتيكت،نيوهافن

الطلب.لمقابلةاللازمةبالسرعةحبالقطنألاتصناعة

مقلدةحلجآلاتإنتاجفيالآخرونبدأذلكإلىإضافة

بعدالدعوىوكسببمقاضاتهمويتنيفقاملمحلاجه،

تصريحصلاحيةانتهتوعندما.الجلعساتمنسنوات

للتجديد.طلبهالأمريكىالكونجرسرفض،الاختراعبراءة

فيوماليةوتجاريةصناعيةمنطقةأهموليواكررالد

الصغرىالمدنمنتجمعمنوتت!ضنإفريقيا،جنوب

.جوهانسبرجوتتوسطهاكم08بطولوتمتد،والكبرى

فيالعاملةالطاقةإجماليمنعاليةنسبةالمنطقةفىوتعمل

ماسكانهاتعدادويبلغ.السلعمنوتنئالعديدالبلاد،

نسمة.ملايينستةمنيقرب

القرنمنتصففيالمنطقةعلىالاسمهذاأطلق

عبرتنسابالتيالمياهمنمستمدوالاسمالتاسئكلشر

الكوأرتز.حجرمنتتكونالتيوصخورهاالتلال

تصئأنفيالذهبأكتشافإلىالفضلويرجع

مأ886وفى،الاقتصاديةللتنميةمركزاويتواترزراند

الحاملالرئيسيالعرقالذهبعنالمنقبوناكتشف

.جوهانسبرجمدينةمنكم5ممسافةعليللذهب

ترسيبأكثرفىالتعدينبدءإلىالكشفهذاوأدى

العالم.فىللذهب

.(م7881-081)3جوزيفلسيرا،ويتورث

الالاتقياساخترع،ومخترعبريطانيميكانيكيمهندس

كما،الفارغةالمسطحاتواختبارلتعزيزطريقةوأوجد

اللوأجمية،والأسلاكوالسعةللقياساتموحدانظاماأوجد

الدولجميعبهأخذتالذيالمدفعتصميمنظاموأسس

سعتوكبورتفيويتورثولدوقد.بلدهعداالكبرى

المعداتتصميمفىالرائدةأصبحتشركةوأمس!لإنجلترا،

وإنتاجها.

أوروبافيتوجدبطةالويجونبطة.يطلأ،الويجون

تعيش.الويدجونأيضاوتسمى.أصشماليةاوأمريكا

243ويرمز

وفيأوروبامنالشماليالجزءفيالأوروبيةالويجون

الذي،الأمريكيوللوليحون.أحياناالمتحدةالولايات

)ويويوي(.متميزتصمالرأسالأبيضأيضايمسمى

بين7ماالأنثىوتضع.سم48حواليالنوعينكلاوطول

أرضيةأعشا!قفيلله!اضضاربةاللونقشديةبيضة21و

الماء.قرب

أمريكي،صحفىأم(.882-1)797ثورلو،ويلى

والحزب،المحافظينطسبزعيماأصبح،سياسيوزعيم

اثنينانتخابعن-ماحدإلى-مسؤولآوكان،الجمهوري

هنريوليمهمابماهـافظينمنالجمهوريةرؤدمماءمن

هـ.لوليممساندتهأدتوقدتايلور،وزاكاري،هاريسون

ويدتعيينإلى،المتحدةالولاياتخارجيةوزيرسعيوارد،

الأهليةالحرباندلاععندوفرنسالإنجلترامبعوثا

الأمريكية.

ما083عامفيويدأورس،بنيويورككايروفيولد

المسائية.نيويوركألبانىصحيفة

درهامإقليمفيمحليةحكوميةمقاطعةفاليوير

ويرنهرفيهاويجري،.الريفيالطالغعليهايغلببإنجلترا

بأسماكمشهورالنهروهذ،1.ساحرةطبيعيةمناظروسط

عدديبلغ.الأهاليصيدهاعلىيقبلالذيالمرقطالسالمون

المدنمنالعديدتاريخلحويرص.نسمة26!001سكانها

عشرالتاسعالقرنأصإويرواديفيالموجودةوالقرى

تلكالواديهذافيالموج!.دةالمدنبينومن.الميلادي

إداريأمركزاتعتبروهي،كروكاسمعليهايطلقالتيالمدينة

القلعةتلكوبهاأوكلاند،بيشوبوكذلكالمقاطعةلهذه

المهنوتنحصر.لإقامتهمحلادرهامأسقفأتخذهاالتي

والأعمالالملابسصناعةفىالواديهذأفيالأسالممية

.والخدماتالهندسية

.درهام:أيضاانظر

عدديبلغ.ألمانيافينحكريوميناءتاريخيةمدينةورمر

نهرمنالغربيةالضفةعاىتقع.نسمة827/71سكانها

الراين.

الأمثلةأحدتعدفاخرةكاتدرائيةويرمزفيويوجد

الكاتدرائية!ذهتاربيربرلح.الرومانسيةللهندسةالجيدة

نصبوهناك.الميلاديعشرالحاديالقرنأوأئلإلى

لوثرمارتنويظهر.المدينةهذهفيلوثرلمارتنتذكاري

وقد،امء12عامالكنسىويرمزمجمعأمامماثلوهو

نأفيهأعلنالذيويرمز،مرسومالكنسىالمجمعأصدر

الأنشطةضمنومن.العقيدةعنمنشقلوثرمارتن



لزرتشا،لييزو442

الموادوصناعةالبحريالشحنويرمزفيالاقتصادية

والمكائنالجلديةوالمصنوعاتوالأثاثالكيميائية

أاللأقمشة.وا

المعروفالموقععلىحصناالرومانالجنودبنىوقد

الوسطيالقرونوخلال،.مق41عامويرمزباسمالان

مجمع001حواليالرومانيةالإمبراطوريةممثلوعقد

المدينة.هذهفيكنسي

دينرجلأم(.788-071)7تشارلز،ويرلي

مذهبمؤسسيمنكالىإنجلترا،كنيسةرجالمنإنجليزي

تشارلزاشتهروقدقيادتها.جونأخاهوشاركالمنهجية

فييرنممنهاأ!ثيرازالما،ترنيمة)00.7منلأكثرمؤلفا

النصرانية.العبادة

فيكأخيهوتعلملنكولنشايرإبورثفيويزليولد

عشرينياتفيأكسفوردجامعةفي،المسيحكنيسة

وجماعاتالتقىوهناك.الميلاديعشرالثامنالقرن

المنهجية،للدراسةالاخرينالطلبةمنصغيرة

هذهأكسبتهمالخير.عملوممارسةالروحيوالتكريس

)منهجي!ت(.الميثوديستالمستعارالاسمالأنشطة

فيالتاليةمشةالعشرينطوالأخاهتشارلزوساعد

قوياإنجيليامرشعداكان.المنهجيةالحركةتشكيل

مجموعةفيترنيمة525من048حواليوكتب

فيقساتشارلزاستقرام(.)078الملنهجيةالترانيم

ناصحاالمشمرأنهرغم،أم974فيزواجهبعدأبرشية

ل!خيه.حميما

.جونويزلي:أيضاانو

دينرجل.م(1971-071)3جون،ويزلي

مذهبمؤسسىمنإنجلتراكنيسةرجالمننصراني

لحركةالأساسيالقائدوكان)المنهجية(.الميثوديمست

البروتستانتيةفيحركةوهيإنجلترا،فيالإنجيليةالإحياء

الشخصيةالعقيدةأكدتالميلاديعشرالثامنالقرنخلال

مهمتهلتأديةكم004).00نحوويزليسافرالخير.وعمل

محفل،000.04منأكثرفيوخطبالإنجيليةالتنصيرية

اهتمامهقاده.أحيانااليومفىخطبأربعإلىوصلت

للأيتامومأوىللقروضصناديقإيجادإلىبالفقراء

مستوصفاتوفتحالمسلحةوالقواتللسجونوقسيس!ت

مجانية.علاجية

لشماير.لن!ض،أبروثفيويزفيولد.الأولىالسنوات

منبالرغمإنجلترابكنيسةبشدةمتمسكاألويهكلاوكان

أعطتإنجلترا.كنيسةعنمنشقتينعائلتينمنجاءاأنهما

الف!صفيبتقليدينعميقاإحساساويزليالشابالخلفيةهذه

كان،الإنجليزيالديني

الكنيسةأهميةأحدهما

لقواعدها،المنظمة

التطهرممووالآخروتعاليمها.

الداخلي،أخصرانياالديني

علاقةعلى!يزهترمع

.مإلربمباشرة

ممليةويزفيدخل

ويزلىصنجامعةفيالمسيح!نيسة

،م0271فىأكسفورد

إلىورجع،أم728فيإنجلتراكنيسةفيقساورسعم

أصبحوهناك.لنكولنلكليةزميلا،أم972فيأكسفورد

وتجمعواتشارلز،أخوهمنهمبمالصلبةالبعضروحيامستشارا

الدرسفيالآخرمنهماكلليساعدصعيرةمجموعاتفي

وأطلقواالطلبةبقيةمنهمسخروقدالخير.وعملوالعبادة

هيسادتالتيالتسميةأممن،المقدسالناديعليهم

فىللمسؤولياتأداؤهمأصبح(.)المنهجيونالميثوديست

الأعضاء،لكلالروحيةالحياةأجلمنصغيرةمجموعات

بعد.فيماالمنهجيينلحركةالأساسيةالبنيةوهو

بالعقيدةتهتمألمانيةكنيسةوهي-بالمورافي!تويزليتأثر

منصراكانعندما-النصرانيةالحياةوبانضباطالشخصية

إلىأم735منالشماليةأمريكا!يجورجيافي

لمروحيةعقدةإلىويزليعلىتاثيرهاوأدى.أم737

فىصغمرادينيااجتماعاوحضر.إنجلتراإلىعادحتىتحل

بدفءقلبهأحسوهناك.أم738مايو،42فيلندن

جدابهتأثرالذيالواثقالداخليالإيمانيمارسوهوغريب

يومياته.فيقالكماالمورافيينمن

اضطلع)المنهجيين(.الميثوديستجمعياتقيادة

وبناء.الإنجيليةالإحياءحركةقيادةفيمتعاظمبدورويزلي

بدأوايتفيلد،جورجهومشهور،آخرإنجيليمندعوةعلى

إليهوانضم،أم973سنةفىأحامةاالميادينفييخطب

وأصبحت.النشاطهذافيعدةسنواتتشارش،أحوه

جذبتالتيالمنهجيةسماتمنالميادينفيخطبهما

نسقفيلرلحمالتهمااستجابواالذينودخل.كبيرةجماهير

التيإنجلترالكنيسةأضصرانيةاأسدينيةاكالجمعياتجمعيات

.الميلاديأ!سالكلشراالقرنإلىتاريخهايرجع

المنهجيينجمعياتتنظيمفيويزليعبقريةوتكمن

في،العامةالقواعدمنمجموعةوضع.حركةوجعلها

!صاجتماعيحضرواأنالأعفهماءمنتتطلبأم،743

يعطيان،الاجتماعاتفيالعضومنويطلبأسبوعيا.

جدا.محددةإرشاديةلخطوطتبعاانضباطهعنموجزا

،الصفوفهذهأسقادةكافيةصلاحياتويزليوأعطى



245مكنيلأبوتجيمسويسلر،

علىمارسهاالتيالسلطةفيصليبيةسلسلةأصبحواالذين

غير)علمانيين(مرشدينأيضاويزليوتبنى.الحركة

إقامةبدأ،أم474وفى،لهومعاونينمساعدينمرسمين

وتعد.والممارسةالعقيدةأمورفيللبحثسنويمؤتمر

ويومياتهرسائلهمع،المؤتمراتلهذهالدقيقةالتفاصيل

تقريبا.النصرانيةالدينيةللحركةالكاملالسجل،المفصلة

أعمالمنمجلدأ34منطبعةمنجزءاتشكلوهي

أم(.)769ويزليجون

فقد،الجدلبعضالإنجيليةويزلىرسالةأوجدت

دينيتعصبلأنهاالإنجيليينالدينرجالمنكثيرعارضها

الإحياءفيالكالفينيالجناحوانتقدها.سياسيوتمزق

منأكثروتضئتأكيداتجداعالميةانهاعلىالإنجيلى

الخير.ع!لعلىاللازم

نأويزلىأرأد)المنهجية(.الميثوديستيةالكنيسةتكوين

وقاومإنجلترا،كنيسةداخلإصلاحيةحركةالمنهجيةتظل

فرضته،حالأيةعلىالقرارلكن.حياتهخلالالانفصال

فيالمنهجيةللجمعياتالمنتمينأولئكيمديلأنالحاجة

ويزليفرسم.بالمرشدينحديثاالمؤلسسةالمتحدةالولايات

وهيالشماليةلأمريكامنهجيينمرشدينأم،784في

ثمومنالمنهجيةالأسقفيةالكنيسةتكوينإلىقادتخطوة

المنهجية.الكنيسة

تشارلز.،ويزليأيضا:انظر

قديمةإنجديزيةورقدعبةالويستدعبة.لعيةالويست،

الويستيلعبالبريدجومثل.البريدجلعبةمنهاطورت

كل،مجموعاتأرلغإلىمقسمةبطاقة52بمجموعة

والأسود،الديناريواحد:نقمقذاتمنهامجموعة

بطاقة،أكبرهوالواحديعتبربينماوالشيريا.والهارت

بطاقة.أقلهووالاثنين

كليجلسأشخاصأربعةالويستيلعبماعادة

وقطعهاالبطاقاتشكيتم.متقابلينمتزاملينلاعبين

اخروجهالموزعيقلبثمواحدةمرةوتوزيعها)تقسيمها(

بطاقةاعلىإلىقلبتالتيالبطاقةوتسمى،أعلىإلىبطاقة

هيالنوعنفسمنبطاقةوأي(،الرابحة)الورقةالحكم

النقشاتفيبطاقةأيمنأعلىأنهاأيحكمبطاقة

بطاقةنقشةنوعمنألاثنينفإنوكمثال.الباقيةالثلاث

يرمي.الاخرىالنقشاتفيالواحدمنأعلىهيالحكم

اتجاهفياللعبةوتتحركالبطاقةالموزعيسارعلىاللاعب

بطاقة،لاعبكليرميحيثالساعةعقاربحركة

الحكم.بطاقةنقشةنفسمنبطاقةيلعبأنعليهويجب

نفسيلعبأويتماشىأناللاعبدمامكانيكنلمإذاأما

وإذأ.أخرىنقشةمنبطاقةيلعبأنفيمكنه،الحكمبطاقة

فىتلعبالتيالأعلىالبطاةعةفإنالحكمكروتتلعبلم

وتسمى،الأربعةالبئلاقاتتكسباختيرتالتيالنقشة

بطاقةأعلىفإنالحكمبطاقاتلعبحالةوفياليد.

الجولة.تك!سب

الجولىفيبالتوزيغالجولةكعسبالذياللاعبيقوم

أكبركسبعلىأطصولشريككلويحاولتليها،التي

.الجولاتمنممكنعدد

جولةوكل.الحاصليصصعالبطاقاتجميعلعببعد

31وأخذ.واحدةنقطةتساوي)أياد(6منأكثرتحقق

تحقيقفييسبقالذيالفريؤ،أما،الضربةتسمىجولة

بالجولة.يفوزفإنهنقاط

تذكره،أمريكيمؤلف(.-أم29)8إليودسل،

مننجواالذيناليهودباسمناطقاكانبأنهالغربيةالمصادر

الثانيةالعالميةالحربأثنا.؟النازيةالاعتقالمعسكرات

مشاهداتهلوصفحياتهكرسوقدأم(.9-45أ)939

لعامللسلامنوبل!بإئزةومنح.المعسكرأتتلكفى

.ام869

عاموفيبرومانيا.مسيجبتفيويسلإيلىولد

.اعتقالمعسكرإلىوآخريدقأسرتهمعأرسل،أم449

بألمانيا،بوتشينوالدفيمع!شإلىأرسل،لاحقوقتوفي

استقر،ام459عامبوتشينوالدتحريروبعدفيمار.قرب

انتقلثمصحفياصارلاحؤ(،وقتوفىفرنسا.فيويسل

.المتحدةالولاياتإلى

مذكراتام(،)589اللي!!الأولويسلكتابيعد

الفجر:روايتانوله،الاعتقالمعسكراتفىلتجاربه

ويسلكتبوتتضمنأم(،619)الحادثأم(،069)

القدسفيشحاذأم(بم)669الصمتيهود:الأخرى

ام(.089)العهدأم(،)689

أ-)834مكنيلأبوتجيمسويسلر،

أوروبا،فيحياتهمعظمقضىأمريكيرسامأم(.309

الذكيةوالموهبةا.لموجةالخطوطذات-لوحاتهوجعلته

ويسلرأعمالوأحسن4.عايىشوةذا-المتمردةوالطبيعية

لوحة(،1)رقموالأسودبالداكنالتجهيزهيالمعروفة

ويسلر.والدةغالباسمإتام(،)872الرساموالدة

الألونوأستخداما،طفأةبالألوانويسلرأسلوبوسميز

بالرسامينتأثرحيثالمتناسقغيروالمحتوىالأحادية

نحتفنفىنفسهاالتقنياتاستخدمواالذيناليابانيين

الخشب.

أنواعحسبرسومهممنالكثيرويسلرسمىوقد

الحالمةالمقطوعةأوالميلية،االلوحةمثل:،الموسيقيةالنوت
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لدنفياللوحةويسلررسم.الرساموالدةلوحة،أرقموالأسود:بالداكنالتجهيزهوللوحهالرسميالاسم.اطوحاتاأشهرمرويسلروالدة

التكوي!.تناسهتوالستارةالحائطعلىالصعيرةاللوحةوتعكس،رماديحائصأأ!ةقباالدتهوأوقروحيت،أم872عام

المو!ميقى-مثل-الر!عمبأنيؤمنوكانوالسيمفودية،

وأالأشعياءتوصف!ألاويجبتجريديا،يكونأنيجب

وعد،الرسامحيالمعأخجاوبايتمول!ش،القصصتقص

.الموضوعم!أهماشسمفيالأسعاليب

رسومأكثررسكيرجونالإنجليزيالرسامانتقدوقد

أسذهبيوالالأسعودالزيتيةالصورةوهيتجريديةويسلر

نأوأشاع،أم8دا4عامحوافيالملتدحصجةالصخرة

قاضىوقد.الناسوجهشيالدهانمنوعاءرشقدويسلر

فين!ياتهعنودافعوالتشهيرالقذفعلىرسكينويسلر

يتسلملمأممنهالدعوىكمسبوقدالمح!!مة،أمامالفن

بويسلرأدتفقدالادعاءت!ظفةأماتعويضا،واحدابنسا

.ال!فلاسإلى

أصثمعبيةاالقضيةهذهأعمتهأفقدذأطثمنبالرغ!ا

لمجرديخلقأنيجبالفنإنتقولالتيلارائهالمطلوبة

ويسلروضمنأحلاقيا.هدفاكونهلمجردوليس،الفن

مقالاته:منمجموعةيحويكتابفيدهضاعهمنالحسبرات

أم(.098)الأعداءلصنعالراقيالفن

بمطبوعاتهمعروفاويسلرأصبحأ!حاتهإلىوبالإضافة

كليشيها044نحوابتكرحيث)الدي!صر(الزخرشةوفن

البندقيةتمثلالتيالزينةصورمنالعديدتتضمن)محفورة(

الزخرفةفيويسلرلأعمالالأمثلةأحدأماالتايمز.ونهر

،لندنفيلبيتصممهاالتيالطاووسغرفةفهوالداخلية

فيجاليريه()فريرفريرمعرضفيحالياالغرفةوتوجد

واشطهن.

.المتحدةبالولاياتماساشوسيتسلويلفيويسلروأسد

فيبطرممبرجسانتإلىسرتهمبنرحل،أم843عامفي

عاموفي.ام984عامالمتحدةالولاياتإلىعادثهارو!ميا

فىالمتحدةبالولاياتالعسكريةالأكاديميةدخل،أم851

لأسبابسنواتبثلاثبعدهافصلوقد،بوينقويمست

وحتى،أم485عامنوفمبرمنأغترةاوخلال.أكاديمية

لإدأرةخرائطمصممويسلراشتغل،أم855عامفبراير

فيعالياتدريباهناكتلقىحيثأطسواحل،المساحة

لدراسةباريسإلىذهب،أم855عاموفيالحفر،تقنيات

.أم985عامفيلندنإلىوانتقل،الفن
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سباح.(م4891-4091)جوديويسمولر،

رقما28وضرب،أوليمبيةجوأئزبخمسفاز،أمريكي

طرزاندوريؤديوامشمر.الحرةالسباحةفيدولياقياسعئا

الأصلية.الأفلامسلسلةفىالغابةبطل

أبوينمنبرومانيا،حاليايعرففيماويسمولرولد

عامفيالمتحدةالولاياتإلىهاجرا،الحالرقيقي،ألمانيين

أقلفى،أم..بسباقيفوزسباحأولأصبح.ام809

في،ذهبيةميدالياتكمسب.أم22!عامفيدقيقةمن

فى،أم429عامفىباريسفيالأوليمبيةالألعابدورة

.تناوبحرةم002*4و،حرةم04و.أم..سباقات

بمرونةوتنفسمغافسيهمنأعلىالماءفىويسمولرسبح

فيالأوليمبيةالألعابدورةفيأخرىمرةوفازأكثر.

للسباحةالذهبيةبالميداليات،أم289عامفيأمستردام

(.تناوبم002ك!4و،فرديام..)سباقيالحرة

طرزانفيلمفيالسينمافىمرةلأولويسمولرظهر

.أم489عامفى

بانجلترا.سريفيمحليحكمذاتمنطقةويمرلي

وموجودحاليامهدمللرهبانديرمناسمهااتخذت

شيدواقدالبندكتيونالرهبانوكان.فارنهاممنبالقرب

وتضم.الميلاديعشرالحاديالقرنخلالالديرهذا

وجود!منجوفارنهامكرانلي:التاريخيةالمدنالمنطقة

نسمة.005.111سكانهاعدديبلغوهازلمير.

فارنهامأما.مستقلةثانويةمدرسةكرانليفيويوجد

يرجعقلعةتضمفهي،كوبيتوليمميلادمحلوهي

مدرسةمقرهيوجودلمنج.أم381عامإلىتاريخها

ويفرلي،منطقةفيالصناعاتبعضوتوجد.هاوسشارتر

سكنية.منطقةأساساأنهاغير

.سري:أيضاانظر

بانجلترا.سفولكفىمحلىحكمذاتمن!ةويمئي

فيومنتجع،السمكلصيدميناءالإداريومركزها

نسمة.أ.هو005سكانهايبلكدد.لوستوفت

السياحةهيالمنطقةهذهفيالرئيسيةالمهنيةوالأنشطة

لهاوالطباعةالهندسيةالأعمالأنغير.الختلطةواكراعة

تشمللوستوفتبخلافالأخرىوالمدن.أهميتهاأيفئا

والمنتجعهالزوورثالسوقومدينةوبنجيبيكلز

اتجاهفىويفنينهرويجريساوثوولد.فيالساحلى

ممربوساطةبرودبأولتونويتصلالمنطقةخلالالغرب

فيالشرقجهةمنمكانأقصىبوينتنعروتعد.مرتفع

البريطانية.الجزر

سفولك.:أيضانظرا

(.السمك)ص!لىإقليمالهايلاند،انو:.ولك

الوسطفيأمريكيةمحميةويكجزيرة.دجزيرةولك،

لتوقفطبيعيةمحطةوهي،الهادئالمحيطمنالغربى

مثلثةأرضاوتشكل.المحبطتعبرالتىوالطائراتالسفن

ثلاثيتوسطهاكما،المنسو،بمنخفضةبحيرةتتوسطها

ر.ولك!وبيلويكهيمرجانيةجزر

عددويبلغ،2كم8منطمايقربالمرجانيةالجزرتغطي

بالجزيرةمنعطفةءصتفعاتإلىإضافة،نسمة003سكانها

تقرلمجا.2كما0حتهامسا

هونولولو،منغربا،!كم007بعدعلىويكوتقع

مصادربالجزيرةوليسطويو.غربيجنوبكم91.3وه

.وأعشابقصيرةأش!جارمننباتاتهاوتتكون،عذبةمياه

عندماويكشاهدواالأوائلالأسبانيينأنويعتقد

عشرالسادسالقرنأوائلفيالهادئالمحيطاستكشفوا

هنريوليمبرنسالبريطانيةالسفينةرستوقدالميلادي

تمكنأم،841عاموفىأم.697عامفيالجزيرةعلى

الاستكشافحملةفييعملالذيويلكزتشارلزالملازم

التاريخعالمبمساعدةةالجزيمبمسحالقياممن،الأمريكية

استيطانعلىيدلأثرب2أيجداولمبيلتيتيانالطيعي

قبل.منبالجزيرة

مندمجةوغيرتابعةمقا،!عةويكجزيرةصارتوقد

وجودهابسببوذلكأم،898عامالمتحدةالولاياتفي

وأصبحتومانيلا.فرانسبسكوسانبينالكيبلطريقعلى

عاممنابتداءالهادئالمحيطفيالجويللطرانقاعدةويك

.ام359

عامأمريكيةقوميةدفاعمنطقةويكصيرةوأصبحت

قوة-أسبوعينلمدة-ةالجز-عندافعتوقد.أم149

ضدمدنى000.1وبصريجندي004منمكونةأمريكية

واستسلمت،أم149ديعسصبرفيسقطتحتىيابانىغزو

الثانية.العالميةالحربفيهايةالجزيرةعلىالمسيطرةاليابانيةالقوة

منويع!انيوزرك!ارأمنتووبنهر.!ويكاثو،

فيروبيهومرتفعاتينئمز!وهو.هناكالأنهارأطول

كم.425لمسافةشمالأويجري،الشماليةالجزيرةأواسط

،هاملتونومدينةذ،وبو،بحيرةخلالويكاتونهرويمر

بورتعندتاسمانبصسفىويصبويكاتو،ومنطقة

لتوليدويكاتونهرعلىسدودعدةأقيمتوقدويكاتو.

وواكامارو،،وأتياموري،أوهاكوريمنكلعندالكهرباء

وتكون.بوفطوأرا،بيرور-اوكا،تياتياوأرا،باوويبا،شيومارا

التنزةلرياضةتستخدمالبحيراتمنمجموعةالسدود

السمك.وصيدبالقوارب



ئرطا،يكةلوا824

المائيةالرياضاتوممارسة،الكهرومائيةالطاقةلإنتاجيستحدمويكاتونهر

للرراعة.صالحةخصبة

نيوزيلندافىيعيشئركبير،طالوي!ءطد.،ا!قي

طيوروتكبر.يستطئالطيرانولاكاملةغيرأجنحتهفقط.

أحمرريع!ولها،سم05إلىطولهايصلحتىالويكة

،البحيراتقرب،والمستنقعاتالغاباتفيوتعيع!.بني

والديدانوالقشرياتالحشراتوتأكلالبحر.شاطئوعلى

والقوارضالطوروصغارالطيوروبيضوالسحالى

صفيروصيحاتها.والفاكهةالأحرىالصغيرةوالثدليات

تحتالأرضعلىأعشاشهاالويكةتبيمتكرر.حاد

الأعشابمنوتصنعها،الأحراشفىأوالأشجار،جذوع

.والأوراقالجافة

يبدغبإنجدترا.يوركشايرغربفيحضريةمنطقةويكفيلد

بصناعةمشهورةوهى.نسمة603و003سكانهاعدد

مختلفبالمنطقةيوجدكذلك،الحجريالفحماتعدين

الصوفية.النسيجصناعةإلىإضافةالهند!مية،الصناعات

الختلطة.المزارعأنشطةالريفيةالمناطقفيوتمارس

وتمأطمنطقة،الإداريالمركزويكفيلدمدينةتمثل

أغحماحقولوسطفىأ!ديركاأضهراليسرىالضفةعلى

المدنبينومنليدز.جنوبكما3بعدعلىالحجري

وأو!عيت،فورد،كاستلالمقاطعةنفمم!فيالأخرى

كت.وبونتيفرا

يوركشاير.:أيضاان!

أرضالنهرلهذاالمحيطةوالممطقة.ا!دوليةاالتحديصمسابقاتتشمللتى

فيلسوف.(م4831؟8231)جون،ويكلف

القرونأواخرفيوالسياسةالدينمجاليفيبارزإنجليزي

والسياسيةالدينيةللممارساتتحدياتهظلتوقد.الوسطى

موته.بعدطويلةلمدةمؤثرة

وأصبحأكسفورد،جامعةفيتعليمهويكلفتلقى

بعضفيعملوقد.م0136عامباليولكليةفىأستاذا

أكبربشكلمعروفاكانولكنه،أبرشيةفىقساالأوقات

للفلسفة.أستاذا

بسببمصلحاليصبحمدفوعانفسهويكلفوجد

،الطاعونأنواعأحدعصففقد.زمانهفيأوروباأحوال

سكانرلغحياةعلىوقضىالأسود،الموتوالمسمى

وبدأت.الميلاديعشرالرالغالقرنأوائلفىأوروبا

وخلالأم،337عاموفرنساإنجلترابينعامالمائةحرب

عنيفةصداماتحدثت،الميلاديعشرالرابعالقرنأوائل

جهة،منالدينورجال،البابواتبينالسلطةعلى

الجانبينكلاأنبداوقد.أخرىجهةمنوالنبلاءوالملك

منهماأييبدولم،الذاتيةبمصالحهومحكومافاسداكان

.الناسبعامةاهتماما

الأ!شلةمنكثيراأوروبافىالأحوالهذهأثارتوقد

تستطئوهل؟الملوكسيدالباباهل.الناسأذهانفي

تستطيعهل؟قسيسأوأسقفمعاقبةمدنيةحكومة

يمكنوهلالكنيسةعلىضرائبفرضمدنيةحكومة



924يرويلتشا

حكاميستطيعهل؟الحكومةمساعدةطلبللكنيسة

لأنهمفقطقوانينتشريعالمدنيونالحكامأوالكنيسة

عني؟عادلةقوانينهمتكونأنيجبهلأو،ذلكيريدون

وتم.ومحاضراته،كتبهفيالقضاياهذهبمثلويكلف

أساسالعدلعبارةفيالمهمةالسياسيةأفكارهتلخيص

يستطجعونلاالعادلينكيرالحكامأنيعنىوكانالحكم

نأوبعد.إلهيةمشيئةالطاعةلأن،بالطاعةالناسمطالبة

حوكم،والأساقفةالبابواتعلىالفكرةهذهويكلفطبق

كانتمرةكلوفى.الكنسيةالمحكمةفيمراتعدة

الإدانة.منتنقذهالمالكةالعائلة

كاتباتقريبا،أم371عامبحلولويكلفأصبحوقد

ومن.وتابعيهمالأساقفةضدومؤيدها،المالكةللعائلة

منالإصلاحفىأكبرأملاهناككأنشعرأقالواضع

ادعاءأنيبينأنويكلفحاولوقد.المالكةالعائلة

عنزائفةأفكارعلىمبنيللسلطةوالأساقفةالبابوات

.الناسعامةعلىالقساوسةتفضيل

إلى،بمساعدته،المقدسالكتابالويكلفيونترجموقد

نسخةمنهوأكملوا.ام382عامنحوالإنجليزيةاللغة

وقد.وفاتهبعدام388عامنحوالترجمةمنمحسنة

يعسمونوكانوا،بقسوةإنجلترافيويكلفأتباعاضطهد

تشجعويكلفأفكارأنالعلياالطقاتشعرتلولاردز.

أفضل.بحياةالمطالبةعلىالفقراء

بمن،المصلحينمنعددفيويكلفكتاباتأثرت

الإنجليزمنالكثيرأشاروقد.البوهيمىه!رجونفيهم

ماإلىعودةأنهاعلىويكلفلتعاليمالأوائلالبروتستانتبن

.الإصلاحعهودفىذلكقبلظهر

النصرانيالدينيالمصدحأتباعهمالودكلفيون

فيديخيةحركةالويكلفيةنشات.ويكلفجونالإنجليزي

الويكلفيونكانوقد.الميلاديعشرالرابعالقرنثمانينيات

مرشدأالإنجيلعلىبالاعتمادوينادوناللهإلىيدعون

.العبادةفيأصبساطةاإلىدعواكما،القويمةالنصرانيةللحياة

ومعظم،القداسفيالفخامةمظاهريرفضونكانوافقد

لاالخلاصأنأنكرواكماالبابا،وسيادة،المقدسةالأسرار

معظمكانوقد.منتظمةكنيسةبوجودإلايتأتى

الكهنوترجالغيرمنفقراءأناساأوقسيسينالويكلفيين

منمصنوعة،طويلةعباءأتيرتدونوكانو.الكنسي

أيديهم،فيبعصيويمسكون،اللونخمريةخشنةأقمشة

وقد.التسولمنجمعهيستطعونماعلىويعيشون

عاملإنجلتراملكاصارالذي،الرابعهنرياضطهدهم

وعلى.الدينىالقانونمعأفكارهملتعارض،ام993

حولهاالحركةجمعتفقدالاضطهاد،هذامنالرغم

عامبعدأنهإلا.الشعبعامةمنالأتباعمنالعديد

منبهتحظىماكانتتفة!الحركةهذهبدأت،أم042

تأ!د.

إنجلترا.فىالدينيةالحياةفي(طفيفاأثراالويكلفيونترك

جوناحرقحيثبوهيميا،فىعطمتأثيرلهمكانولكن

،عاممائةوبعد.ويكلفبتعاليملمناداتهأم541عامهس

يكونوهكذا.هسأف!ء،ربعضلوثرمارتناعتنق

الإصلاحلحركةالتمهيدفيساعدواقدالويكلفيون

البروتستانتية.

.جون،هس،جون،ويكلف:أيضاان!

غربيجنوبفىالداخليةالمقاطعاتإحدىويلتشاير

التيالاثارمنالكثيروو-حودالخصبةبمزارعهاتتميزإنجلترا

مساحاتبويلتشايرويوجد.التاريخماقبلعصورإلىتعود

وديانتتخللها)الماكاشميرية(،الجيريةالمرتفعاتمنشاسعة

سويندونوتعد.وافونوبيوزي!هورسوايتمنهاجميلة

حديديةوسككجيدةطرو،بلندنوتربطهامدنها،كبرى

مدنهابعضأماالتطور،سريعصناعيمركزوهيمنتظمة

مزيجففيها،وتراوبريدجوسالزبريتشيبنهام:مثلالأخرى

الحد!ة.وادسناعاتالتقليديةالزراعيةالخدماتمن

الحكمونظامالسكان

وليتهثايرعاداتألشهرمن.المحلىوالتأريخالعادات

قدماءعند)الكهنةالدرو!.يينوطقوساحتفالالقديمة

فصلمنتصففيستونهـ!نجحولتقامالتيالإنجليز(

بطقوسهمالقديمةالديانةتلكمعتنقويقومحيثالصيف

العظمى.الخارجيةالدائرةحول

فيالقدملكرةهـويندونفريقيشارك.الترويح

فرقبهاالكريكيتيقفمينافسكما،الدوريمباريات

للسياراتسباقاتتقامكما.الأخرىالصغيرةالمقاطعات

موجزةحقائق

وبريدخ!.ترا:ريالإداالمركز

وتشيبنهام.وتراوبريدجوسالزلري،سويدون:الكبرىالملدن

.2ك!ا3)884:المساحة

نسمة.003553:السكانعدد

(،)التبنوالقشالألبانومتجاتالشعير:الزراعية:اللنتجاتأهم

.لأعماما

السجاد،،السياراتعيارقماحالحعة،أهمها؟:الصناعيةاللنتجات

الكهربائية،والآلات،الحاسصوبومكونات،الملاس،الإسمنت

والتعليفالسرر،وحشو،الناريةوالألعا!،أ!مد!ميةاالأدوات

الأعذيةوصناعاتوالمبوعاتوالبلا!شيكالعقاقيروصاعة

أما،أحسياراتاواطاراتوالبرتيةالهاتفيةالات!الاتومعدات

والتأ!ن.الماليةالحدماتفتشمللحدمات
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ويحرأفود.لهرلهايوحدلإبحلترا،ويلتشاير،تمح!وليمديةسالزبري

.أدوندريستولال!هرم!الشمالىالجرء

منبالقربكومبكا!علفيالبخاريةوالدراجات

السريعةالبخاريةللدراجاتآخرممباتوهناك.تشيبنهام

للتزلجناديوجدكما،سويندونمنأغرببابلنزدونفي

.مارستونساوثفي

ويلتشايرفيجيدةخدماتالفرو!ميةهواةويلقى

وبها،بالمقاطعةمنتشرةهوايةوهي،القنصمحبووكذلك

.الكلابلسباقوآخرالخيللسباقمركز

علىالمحببةالأنشطةمنالأسماكوصيدالتجدي!يعد

وأسالزبريأوبريستولتجاهجانبهعلىسواءالافود،نهر

للزوارقجيدةخدماتوهناك.وآفونكنيتقناتيعلى

،سويندونفىكوتبحيرةعلىالأسماكوصيدالشراعية

وسهولمارأجوروخلاءفيفيجدونالمشيرياضةهواةأما

فيوعشاقهاالطيعةمحبويجدكما،كبيرةمتعةممالزبري

البرية.الحياةمشاهدةفيغايتهممميفرنيكغابة

بنحوويلتشايرمقاطعةمجلسيحظى.المحلىالحكم

السلطاتباقىتتوزعلينما،المقاطعةصعلطاتمن09%

ديفايززمنكلاوتشمل،كينت-أ:هيمناطقأرلغعلى

مايسمىوغالباأيضا.أفوندهرعليهأيصلقآحرعراطقاطعةستعمالىي

بالزيارةجديرةأماكن

أكتركانتوقدا!المافىنوعهام!ححريةدائرةأكرولهاأفيبوري

مشاهدةويم!شالجديدالحجريالعصرفيلريطايالميأه!يةالبقاع

تلأضحمأفيسوريفيأيضاوهناكمتحفها.ليلتالإلحفريات

هل.سيلبريوهوأورودافيصساعي

عشراضالثاالقرلىأوائللىشيد،تشيبسهاممىلالقر!.لاكوكدير

السادسالقرلىمشصروفىحاصرسكنإلىتحويلهوتم،الميلادي

عمتمر.

القردأواحرفيشميدوقدوورمميسترمنلالقر!،لونجليتقعحر

مفتوحة.حيوالاتحديقةأراضيسحرءكأويوحدعشرالساد!!

الملكقبريحوياصور!ندياالعصكمرمنديروبها.ممالمزبري

.أثيلستان

رائعةمح!وعةولها2،كم52قدرهامساحةتعطي.سيفرنيكغابة

والدردار.اصلوطواالزانأشحارمر

.ساشبريشممالييمقدىححريأثروهو.ستونهينج

إلىشهيرةقاطراتيضمالحديديةاطسككمتحروولها.سويندون

الفي.معرضهافيمشهوري!عصري!!لفنانيرأعمالوحودحا!

هانزوالرسامحونرإيمجوالمعماريالمهحدسصممه.ويلتونقصر

عشر.السادسالقردأوائلفيودلكهولمير
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وتشيبنهام.كالنوتشملويلتشايرشمالى2-ومارلبورو.

مدينة:يشملالذيويلتشايرغربى-4.سالزبري3-

تايمزدأونمنطقةأصبحت،أم699أبريلوفي.تراوبريدج

وتعقد.منفصلةإداريةوحدةسويندونمنطقةتضمالتي

ولمسويندونسالزبريفيجلساتها)الجنايات(التاجمحكمة

ديفايزز.فيالمركزيالشرطةمقريوجدبينما

الاقتصاد

،كبيرةأهميةويلتشايرفيالألبانلمنتجات.الزراعة

بلندنويلتشايرتربطالتىالجيدةالنقلطرقلتوأفروذلك

بينما.لندنفيويلتشايرألبانمنتجاتمعظموتسوق

وأتركيزهيتمحيثويلتشاير،داخلالحليببعضيصنع

غالبيةوترعى،منهوالأجبانالزبداستخلاصأوتجفيفه

المناطقوفيالخصبآفونبريصتولواديفىالمحططن

.سالزبريالمحيطة

وتتم،للمقاطعةالزراعيةالمحاصيلأهمالحنطةتمثل

ويلتشايرمنخفضاتفيمنهاضخمةكمياتزراعة

عحرهايبلغعريقةصاعةويلتشايربجموليويلتونفيالسجادصشاعة

علىمحكممحملىنسيجذاتطنافسالممنعويختج.عامثلاثمائة

.الجودةمنعاليةدرجة

والشوفانوالف،الشعير:مثلأخرىمنتجاتوهناك،الجافة

.وغيرهكالجزرالدرنيةوالمحاصيل

منهميهتممنسواء-بالمنطقةالمزارعونوسجه

أنشطتهمتنويعإلى-الحبوربزراعةأوالألبانبمنتجات

يقومونفنجدهم.لهمدخوعائداتلزيادةمحاولةفي

البازلاء:مثلأصيلالمحىمنجديدةأنواعبزراعة

منهاينتجالتيالبذورصنوغيرهالكتانوبذروالفاصوليا

فيوالمواشيوالخنازيرالدجاجمناللحوموإنتاج،الزيت

أيضا.ازدياد

تدريباتمنطقةسالزبريسهلمنالأكبرالجزءويعد

للزراعبالنسبةالاهتمامموضعفهوذلكومع،عسكرية

فىالمهمةالأنشطةرمن،الجافالرعيفيلاسمتخدامه

.السباقخيو)،وتدريبتربيةمارلبوروأنحاء

شمالفيتقعمدينةو!ط-سويندونكاشط.الصناعة

الحديديةالسكك!خدسةمراكزأهممن-المقاطعةشرقى

وا!بشكلالنشاطهذاانكماشأنإلابريطانيا،فى

سويندونفإنذلكومعكثيرا،أهميتهمنقللأعواملعدة

!ف.الصناعيةأنشطتهاتنويغفيقليلةسنواتفىنجحت

والأغذيةوالإلكترونيةالكهربائيةالمعداتتنتجالآن

للتسويقمهمامركزازمدأنهاكما،والبلاستيكوالعقاقير

التأمين.وأنشطةالتجاري

متطورصناعىمركزالأخربمظهيتشيبنهامومدينة

البلاستيك،وصناعاتوالهند!حيةالإلكترونيةللمعدات

وصناعةالبيضوتعبئةالج!ولبعملتراوبريدجتشتهربينما

كمركزتتزايدأهميتهاأنكما،والطاعةالسررحشو

للمشاروفسيحاهـيداناوتمثل،للتسويقومركزتجاري

جذبمنطقةيجعلهامماوالتقنيةوالصناعيةالتجارية

.جديدةلصناعات

للتأمينوأخرىمهـندسيةشركاتسالزبريوبمدينة

أما،والخدماتللشسويقرئيسيمركزوهي،والصناعة

صناعيةمدنفهيوستبإريميلكشامووديفايززكالن

.صغيرة

منذالفاخرالسجادبصساعةويلتونمدينةأهلاشتهر

اسمهاجعلكا،افىيلاديعشرالسابعالقرنتسعينيات

صناعته.فيا،ستخدمالنسيجأنواعمننوععلىيطلق

وورشمصانعويلتشايرمدنمنكثيرفىيوجدكما

:المدنهذهومناعية،الز)المعداتبصيانةتقومأوتنتج

وووتونوتراوبريدجومالمزبريوديفايززوتشيبنهام،كالن

والحصىالرملبإنتاجأيضماويلتشايرتشتهرالمحاجر.

منطقةتحويلتموقدالتايمز.شمالواديمنيستخرجالذي

كوتزوولدمتنزههي-كلامةحديقةإلىوالحصىالرملتعدين
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فيأماكنعدةمنالمستخرجالطاشيرويستخدمووتر.

المحلي،والصلصالالإسمنتصناعةفيويلتشايرجنوب

الأحجارتقطعكما.ومشباريمدينةالصناعةهذهومركز

وقد،وكورشامأفونأونبرادفوردمنبالقربمحاجرمن

غربيتشيلماركمحاجرمنالمقطعةالأححاراختيارتم

سالزلري.كاتدرائيةترميمأعمالفيويلتون

يجذ!سياحيامركزاويلتشايرتعتبر.السياحة

المزاراتوجودجانبإلىريفهالجمالوذلكالكثيرين

بها.التاريخماقبلوآثارالتارلخية

خطوطمنخطانويلتشايريخدم.والاتصالاتالنقل

السريعالنقلطريقأنكما،البريطانيةالحديديةالسكك

ماراويلزوجنوبوبريستولبلندنشمالأيربطها4-م

تمرمهمةأحرىنقلطرقوهناك.ممويندونمدينةبجنوبي

مثورنووللندنيربطالذي03-أطريقمنهابالمنطقة

آخرطري!ىأيضاوهناك،وويلتونسالزبريبمدينةمارا

أسذيا303-أطريقهو03-أطريقمعتقريبايتوازى

الحافلاتحطوطمنال!ضيروهناك.إيمزبوريمدينةيقطع

تربطكماويلتشايروقرىمدنمنبكثيرتمرالعامة

منكثيرةبمناطقالمقاطعةفيالطويلةالمسافاتحافلات

بريطانيا.

الكثيرحفرتمعشرالتاسعالقرنمنالأولالعقدوشي

وفيالشمالببحربريستولقناةتربطالتيالقنواتمن

قناتيوامستخدامحفرتمالعشرينالقرنمنالثمانينيات

إلىواضحبشكلالإهماليدامتدتبينما.وآفونكنيت

وسيفرن.والتايمزوبيركسويلتزقنوات

تصدربينما،يوميةمحليةجريدةسويندونفيويصدر

وكالةويلتشايروفي،أخرىمدنعدةشيأ!سبوعيةصحف

أنحاءمعظمخدماتهاوتغطيآر.دبليو..جيهيمستقلة

المقاطعة.

والمناخالسطح

إقليمالشمالمنويلتشايريحد.والملساحةالملوقع

الشرقمنوبركشايرأوكسفوردشايروإقليماجلو!شرشاير

مندورستثموالجنوبالشرقمنهامبشايروإقليم

نحوالمقاطعةوتمتد؟الغربمنوأفونوسومر!ستالجنوب

طوللآ.كم08وعرضاكم56

تغطي.متباينةسطحمظاهرذوإقليمويلتشاير.الارض

معظمتغطيبينما،مساحتهثلثىمنمايقربالمرتفعات

أفونوسالزبريأفونبريستولأنهاروديانمنهاماتبقى

.العلويكنيتوواديوروافدهما

أربعإلىويلتشايرتقسيميمكنالجغرافيةالناحيةومن

،صغيرةطينيةووديان،جيريةمرتفعات:هيرئيسيةمناطق

شمالأقصىفي.طينيةوديانثمطباشميريةومرتفعات

كتزوولدتلالالجيريةالمرتفعاتمنحدراتتعترضالإقليما

المرتفعاتهذهوجنوبيشرقيطينيواديمتدلينماهيلز

افون.بريستولن!محتويا

طباشيريةمرتفعاتمنويلتشايرمساحةغالبيةوتتكون

هذهوتمتد،سالزبريوسهلداونزمارلبوروتضما:

الغربيالجنوبأقصىحتىالشرقيةالحدودمنالمرتفعات

المرتفعاتوتكسوم003نحومرتفعةللمقاطعة

لرعىتصلحالكلأمنشاسعةمساحاتالطباشيرية

منهاتمتدالتيالمركزيةأضقطةاالمرتفعاتهذهوتعد.المواشي

وتضمإنجلترا.جنوبيفيتنتشرأخرىطباشيريةمرتفعات

غابةمنهابمالغاباتمنعدداالطاشيريةالمرتفعاتهذه

ويلتشاير.حموبيتميزشيريةالصاأالمرتمعاتحافةتعحولالتيالخصبةالوديا!



253مورتيمرلسيراويلو،

علىتشيسوكرانبورنسالزبريمنبالقربكلارندون

مارلبورو.منبالقربسيفرنيكوغابة،الجنوبيةالحدود

بطولالبيضاء،الخيولتلالأوهيلز،هورسوايتوتمتد

عليهاأطلقوقدداونز،لمارلبوروالغربيةالشماليةالحدود

المرتفعاتعلىنحتتالتيالخيولصورلكثرةالاسمهذا

الطباشيرية.

آفونسالزبريلنهرطينيةوديانالإقليمجنوبيوتغطي

هذهوتكسو،وبورنونادرووايلايويلتون:وهىوروافده

.الغاباتمنواسعةمساحاتالخصبةالفسيحةالوديان

إنجلتراجنوبيمناطقأكثرمنويلتشايرتعد.الجاخ

ينايرشهرفيالبرودةدرجةمعدليبلغإذالشتاء،فىبرودة

فيم17إلىالمعدلهذايصلبينمام،5م،52مابين

فيأما.المنخفضةالأراضيفيوذلكيوليو،شهر

معدلويتراوح.ذلكعنالمعدلهذافينخفضالمرتفعات

ملمو076بينماويلتشايرفيالسنويالأمطار

أملم.،020

تاريخيةنبذة

عصورمنآثاراتحويويلتشايرأنالكثيرونيعتقد

وعلىإنجلترا،فيأخرىبقعةأيمنأكثرالتاريخماقبل

سكنىيفضلكانالأزمنةتلكفيالإنسانفإنمايبدو

إلىأيسر،عنهاوالدفاعحمايتهاكانتحيثالمرتفعات

أدلةوهناك،الشمسرؤيةمنتمكنكانتأنهاجانب

داونزمارلبورومرتفعاتفيعاشقدالإنسانأنتثبت

خلفوقدالميلاد،قبلعامألفينحومنذسالزبريوسهل

والعصرالبرونزيوالعصرالحديثالحجريالعصرإنسان

والدوائرالصخريةالنصبمنها:كثيرةآثاراالحديدي

دفاعيةمعسكرأتوبقاياالمشجرةوالوقالصمخرية

فيكثيرةحفرياتعملإلىالمتخصصيندفعمما،ومدافن

المنطقة.

وهي،القديمةسارومفيعسكريةمحطةالرومانأقام

تحصينالسكسوناعادكما،سالزبريشمالطعتيقةمنطقة

قلعةبهاوبنى،لممارومأولدالفاغوليمحصنثم،ذاتهالتل

اجتماعاتوعقدالميلاديعشرالحاديالقرنأواخرفى

القديم.سارومانظر:.هناكملكية

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

توماس،يردهانهينج!متوفيبوريأ

هل!ميلبريسالربري

وداونزالشماليةداونزبينإنجلتراجنوبيفيمنطقةوب

الإنجليزيةاللغةوفي.وسسكصوسريكنتفيالجنوبية

هذهكانتكما.غابةتعنىويلدكلمةكانتالقديمة

السكسوني.العهدفىالكثيفةبالغاباتمغطاةالمنطقة

توفيربهدفالغاباتهذهمنالعظمىالغالبيةإزالةوتمت

الحاليالوقتوفي.المحليةللصناعاتاللازمالنباتىالفحم

زراعية.أراضويلدفإن

الشرقية!سسكسفيريفيةمحديةحكوميةمقاطعةويلدر

هذهمنمكانكلفي،الجميلالقرىوتنتشرإنجلترا.في

للأهالي.الرئيسيةفةصالحصهيالختلطةوالزرأعة.المقاطعة

عدديبلغ.المدنبعضفيخفيفةصناعاتوتوجد

الإلكتروناتصناعةجدتمكما.نسمة00727.1السكان

فيصناعيةممتلكاتوجودإلىبالإضافةكروبورو،في

عهدمنذالتجارةمركزهيلشاموكانتوهيثفيلد.هيلشام

مأ044عامفيالمبنيةهيرستمونسوقلعةوتضم.النورمنديين

فيالمكانهذاإلىإرصدانقلوتم.الملكيجرينيشمرصد

شهدتالتيبفنسيفيأ.العشرينالقرنمنالخمسينيات

داخلنورمنديةقلعةتوجدلبريطانيا،الفابخوليمكزوبداية

الاصلية.الرومانيةالأسوار

سسكس.:أيضاأنظر

نحاث.م(4791-2981)تشارلزلسيرا،ويلر

الجماليةونقوشهثيلهبتهطخاصبشكلأشتهربريطاني

التيالنقوشإنجازاتهأبرزومن.الأثريةالمبانيعلىالمحفورة

ونافورةلندنبمدينةإفر!قياجنوبمبنىمنكلابهازين

التذكاريةوالمبانيالأغرالطرفبميدانالتذكاريةجليكو

أخرىتذكاريةمبانإلىبالإضافة،الحربيةونشسترلكلية

المسمىتمثالهشراءتم1(م429عاموفيومالطا.ببريطانيا

هذاولد.البريطانيللمثص!بملكاليكونالطفلبالمسيح

لمجانجلترا،شمايرستافوردبمقاطعةكودسالبمدينةالنحات

مديراوعمل،للفنونالملكيةبالكليةتعليمهوتلقى

إلىام569عاممنالفترةفيالملكيةللأكاديمية

.ام589عامفارسلقبومنحأم،669

أم(.769-0981)مورتيمر!السيرويلر،

للتعريفكبيرةجهودابذإ،،البريطانيينالاثارعلماءأشهر

حولكتباآلف!حاالتلفاز،خلالمنالاثاربعلم

الرومانيةالحضارتينإلىبالإضافةالتارب!قبلماحضارات

ومن.الأولىوالحاكستانيةالهنديةوالحضاراتالبريطانية

(ام)549البريطانيةالواجهاتوراءروماكتاببينها

مدينةفيالعالمهذاولدأم(.)559نحفرمازلناوكتاب

أريكروبرتالحقيقىواسمهبأسكتلندا،جلالممجو

منالفترةفيلندنلمتستأميناعينويلر.مورتيمر

.ام449-أم269
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!سغرهاضسموددحبلمنا!رلىلاالشماليةويلزفيكثيرةأكواخ

ضها.لحماوا

ويلز

المتحدةالممدكةت!صنالتىالأربعاالدولإحدىويلز

ويلزتحتل.شاردفوعاصمتها،الشماليةوأيرلندالبريطانيا

بريطانيا.لجزيرةالعربيأصساحلاتمثي،كبيرةجزيرةشبه

تتحللهامنخفضةعريضةجبالمنمعظهمهافيوتتكون

خضراء.عميقةأودية

ويلز-أ:هيجغرافيةأقاليمثلاثةإلىويلزتنقسم

الجنودية.ويلز3-.الوسطىويلز-2.الشمالية

والمناطقوالبلدانالمدنفيويلزلمحكانمعظميعيش

ويلزإقليماأما.الجخوبيةويلزفيتنتشرالتيالصناعية

ا!تناثرةالريفيةالأقاليممنفهما،والوسطىالشمالية

مضيمنالرغمشعلىببلادهما،الويلزيونويعتز.السكان

لغتهماعلىحافظوافقدإنجلترا،معاتحادهمعلىعاما045

سمرو.هوأ!يلزأ!يلزياوالاسعم.وتقاليدهموادابهما

الحكمنظام

فإنالمتحدةالمملكةمنجزءاتكونويلزلأننظرا

لأممبابولكن،للدولةرئيسةبالملىصةيعترفونسكانها

الأطفالاوهؤلاءالويلري،الشعبحصائصمرالموسيقىحب

الثمانى.الفلوتمزماريعزفور

هوويلز،وأميرأمير.يحكمهاإمارةتعتبرويلزفإنتاريخية

الفعليالبلادحكمأما.للعرشوالوريثالم!فأولادأكبر

الويلزيونوينتخب.لندنفيالبريطانيةالحكومةيدفيفهو

ومقرهالبريطانيالعموممجلسفيلتمثيلهمعضوا38

الإداريالضابط.حكومة،المتحدةالمملكةان!:.لندن

رئيعريعينهالذيويلزلشؤونالدولةوزيرهولويلزالرئيسي

ويرأسالوزراءمجلسفيعضووهو.البريطانيأ!زراءا

الأنشطةكلعلىويشرفكاردففيويلزمكتب

الناحيةمنويلزوتنقسم.الحكوميةبالمرافقالخاصةالإدارية

منهماكلتسمىإداريتينوحدت!تإلىالمحليةالإدارية

لهاإداريةوحداتإلىبدورهاوتنقسما،الإداريةالمقاطعة

الخاصة.أصسهامجا

السكان

بأمنولدواالذينويلزس!ظنمعظمايعد.أصولهبم

انظر:.سلتيةأصولمنمنحدرينانفسهمويلزي!توأم

أعراقمنخليطفهمالمدنسكانأما.شعب،السلت
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المملكةمدنلسكانبالنسبةالحالهوكما،مختلفة

إلىتنتمي،مجموعاتالتاريخعبرتدفقتوقد.المتحدة

.الحاليونسكانهامنهاينحدرويلز،إلىمختلفةشعوب

نسمة،ملايينثلاثةمنمايقربإلىويلزسكانويصل

الثورةجذبتوقدالبلاد.شرقيجنوبفيمعظمهميعيش

نموإلىأدىمماويلز،إلىإنجلترامنغفيرةأعداداالصناعية

وسوانزي،كاردف:مثلكبيرةمدنوظهورسريعسكاني

.ونيوبورت

واللغةالإنجليزيةاللغة،رسميتانلغتانويلزفي.اللغة

غربيفيالويلزيةباللغةالناطقينمعظمويقطن.الويلزية

إلىأنحائهابعضفيعددهميصلحيثالبلاد،وشمالي

شعهدفقدالقوميالمستوىعلىولكن.السكانأرباعثلاثة

إلىأم109عامفيأنحصفامنأنخفاضاهؤلاءعدد

ويلريرمزوالتيروبيضاء،خضراءحلفيةعلىتنينايحملويلزعلم

سنة.002،م!يقر!ماممذ

إنجلتراأيضاتضماالتىالبريطاليةالجزيرةعشرحواليتخلويلز

وأسكتلندا.

مو،شةئقحقا

.!ردكا:صمةلعا

الويلزية.واللغةالإنجليزيةاللغة:الرسميةللغة

الجموب:إلىالشمالسالمسافاتأق!ى2.كم2،،768:اللساحة

كم.889:الساحلطول،احم871:الشرقإلىالغربمن،كم022

أدنىالبحر.سطحلوقأم).85سمودنارتفاعأعلى:لارتفاع

الساحل.عمدالبحرمستوىارتفاع

241:الكثافهة،نسمة39.2،لأ،،،م91!6عام:لسكان

تعداد.الريففي%22المد.د،في78%التوريع:2،شحصا/كم

م:1002عامتقدلرنسصء،2لم02.897،أم؟أ!9عام

نسمة..669)0002

،الشوفان،التبنالألقار،،الشعير:الزراعة:الرئيسيةلمنتجات

اللفت.،العسم،البطا!!

ال!ربائيةوالمعدات،مةالكيميادالمواد.الألومميوم:لصناعة

السفطية،المنتجات،الىكياراتغياروقطع،يدلحدا،لإلكترولمجةوا

القصدير.وألواعالاصطاكيةوالأليافوالفولاد،واللداش،

الأردواز.،الجيريالحجر،الحجريالفحم:لتعدين

ئي.الإمشرفيالجسيه:الأصاسيةا!حدةا:لعملة

قديمةسلتيةلغةمنيةالويلزاللغةوتنحدرحاليا.الخمس

ببريتونيك.تعرف

الصناعيةالمدنفيا-لمياةأمعاليبتشبه.ا!لعيشةأكلاط

ينخرطحيث،المماثلةالمتحدةالمملكةمدنفيمثيلاتها

مشاهدةمثلمتنوعةترفي!4أنشطةفيالعملبعدالناس

يرتادونكما،هـحطاتأربعبرامجهتبثالذيالتلفاز

الأغانيوخاصةلغناءيحبونوالويلزيونليلا.الحانات

إحيائهفييشتركث!،فيمهرجانيقامكما،الجماعية

العصورفيبدأتقليدوهو،والموسيقيونوالمغنونالشعراء

.الانحتىويمارسالوسطى

بالبساطة،التقليدي!الويلزيالطبخيتسم.الطعام

،النعناعصلصةمعالمةلميالغنملحممنطعامهمويتكون

الكولأطباقهمأشمهرومن،المقليالبقرلحموأيضا

الريريت.

ولهم،هناكالشعبيةعبةالل!الرجبيلعبةتمثل.الترويح

اتحادفيويلعبونالقدملكرز؟رابطةتوجدكما،قوميفريق

لعبةوتحظىوويلز.إنجكرامنأنديةلشملالذيالكرة

الناسفإنالريفيةا،لناطقفيأما.هناكبشعبيةالكريكيت

.الجبالوتسلقوالثعالبالأسماكصيدفيوقتهميقضون

يشرفواحد،هـدرسينظاموإنجلترالويلز.التعليم

والتعليم.المحليةالتعليميةوالسلطاتويلز،مكتبعليه

منعشرةوالسادلممةالخامسةمابينللأطفالإلزامي

السخةحتىالأولية:!يالتعليميةوالمراحل.أعمارهم

حتىالعلميةالثانويةأوالشاملةالثانويةثمعشرةالحادية



ويلز256

وأالتقنيةالكلياتإلىيتوجهونوبعدهاعشرةالسادسة

ويلز،جامعةهىواحدةجامعةويلزفيوتوجد.الجامعات

ومدنبلدانعدةفىموزعةمتحدةكلياتإلىتنقسمالتي

عامأبريستويثفيكليةأولأنشئتوقدالدولةأنحاءفي

.أم872

تقريباالنصارىمنالويلزي!تكليعتنق.الدين

أكبرالميثوديستيةالكنيسةوتمثل،البروتستانتيالمذهب

إلىفقط%ءوينتميأجلاد،افيبروتستانتيةكنيسة

ويلز

السياسيةالخريطه

وطليمتنزه

حصرلةم!طعة!

مالاطعةحدود?ءع

لساراتلى طركاص=

طريق-
حديدسكةص!--3

وطسةعاصمة!

إداريمركبر*

اخرىمدد8

ادوليةالحدودلمحيمرحعاليستالحرلطةهذه

دينيةطوائفتوجدكما،الكاثوليكيةالرومانيةالطائفة

.أخرى

التقليدويرجعوالشعراء،المغنينأرضهيويلز.الفنون

عهدإلىسنة،000.1منأكثرإلىللبلادوالغنائيالأدبي

الشاعرانظر:.الوسطىالعصورفىالمتجولينالشعراء

وأنرينتاليسيين،الأوائلشعرائهمأشهرومن.المتجول

القرنفيويلزشعراءأشهرتوماسديلانوكدلك

العشرين.
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والمناخالسطح

لجزيرةالغربيالساحلفيواسعةجزيرةشبهويلزتحتل

بعضوتشتهر2.كم768.02مساحتهاتبلغبريطانيا.

متعرجة،سواحلمنوتتكون،الساحرةبمناظرهاويلزأجزاء

قومية.ومتنزهات،صغيرةجزروأشباه

ثلثيحواليكامبرياجبالتغطي.السطحمظاهر

،بالوعورةالجبالهذهتتسمالبلادشماليوفيالبلاد.

الجبالهذهمنالغربىالش!اليالجزءفىقمةأعلىوتوجد

الجنوبيةالأجزاءوفيأم(.!.)85!شودنقمةوهي

واستوأء،استدارةأكثرالجبالتصبحويلزمنوالوسطى

منالهضبةوتتشكل.عميقةاوديةتتخللهاهضاباوتشكل

البحيراتتكثركما؟ومستنقعاتومراعمعشوشبةسهول

الجبلية.المنطقةفيوالشلالاتالصحغيرة

ثلثحواليالأنهاروأوديةالساحليةالسهولوتغطي

نهريطولعلىالمنخفضاتأوسعوتوجدالبلاد،مساحة

الشمالباتحاهينسابالذي-دينهرويمثلواي،وسيفرن

التيالحدودمنجزءا-الأيرلنديالبحرفىليصبالشرقي

أنجليزيجزيرةمينايمضيقويفصلوإنجلترا.ويلزبينتفصل

الصخرية،وانحداراتهابتعرجهاويلزسواحلوشسمالبر.عن

.العديدةوالموانئالطيعيةبالخلجانتتميزجعلهامما

تتسببالتيالغربيةالرياحمهبفىويلزتقع.المناخ

المواجهةالجبليةأقاليمهافيخاصةغزيرةأمطارسقوطفي

لمسم005منأكثرإلىالأمطاركميةتصلحيث،للرياح

إلىالمرتفعاتفيالسنويالمعدليصلبينما،السنةفى

08مابينإلىالكميةهذهتنخفضحينفيسم،25.

أما.المنخفضةالساحليةوالمناطةىالأوديةفيسمأ.و.

فيم517وينايرفيم55مابينفتتراوخالحرارةدرجات

الشتاء.فيالجبالالثلوجوتغطييوليو.

الا!تصاد

أساسايعتمدعشرالثامنالقرنقبلويلزاقتصادكان

أصبحثموالأبقار.الأغنامرعىوخاصةالزراعةعلى

أهميشكلالمعادنومعا-لمةالحجريالفحمالمستخراج

فإنحالئاأما،اعيةالصفالثورةبعدالبلادصناعات

الخدميةوالصناعاتالصناصكلةعلىأساسايعتمداقتصادها

التعدينمعظمويتركز.التعدينعلىاعتمادهامنأكثر

الحديدصناعةأفسحتوقد،الجنوبيةويلزفىوالصناعات

والأقراصالصغيرةالإلكترونيةللصناعاتالمجالوالفولاذ

الجملةتجارةفتشم!الخدميةالصناعاتأما.المدمجة

والتمويل.والتجزئة

موردأهمالحجريالفحميشكل.الطبيعيةالموارد

ويلزحقولفيباتهإرسطأهموتوجدللبلاد،طبيعى

شرقيشمالفيصكيرةأخرىحقولوتوجد،الجنوبية

الجنوبية،ويلزفىالجبسيالحجرويستخرج.البلاد

الرصاص:مثلوهصعادن،الغربيشمالهافيوالأردواز

المواردوتستغلالبلاد.ووسطشمالىفيوالذهبوالزنك

المدنوتزويدالىشهرومائيةالقدرةتوليدفىالضخمةالمائية

.بالمياهأد!نجليزية

فيعامةبصفةالمعدنيةالصناعاتتدهورت.الصناعة

محلهاوحلت،ال!شرينالقرنستينياتمنذأهميتها

ال!لكترونية.المعداتصناء"خاصة،الخفيفةالصناعات

والمعداتالكيميائيةالموا!.الصناعيةالمنتجاتوتشمل

وأجزاءالصناعيةوالأليافوالبلاستيكالكهربائية

صناعةأما.النفطيروت!القصديروألواحالسيارات

.تالبوتبورتفىفتوجدالفولاذ

الساحليةالسهولفيالمزارعمعظمتقع.الزراعة

للحومهاالأبقارالمزارعونيربيحيث،الداخليةوالأودية

ويلزفيالتعدينقرى

فيالمنارلتوجدحيث

القريةوهذه.صفوف

ولكمهاكالحةتبدو

ريعيةبمنطقةمحاطة

حضراء.
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غيرأجلادوا.الجبليةالمناطقفيوالأغنام،الأخرىومنتجاتها

ا!شيرادهعلىتعتمدثمومن،الطعامإنتاجفيذاتيامكتفية

،والشوفانأصثمعير،امحاصعيلهاأهم.أخرىمناطقمن

العلفية.والمحاصيلطسوالبصاأ

كانالذي-الحجريالفحماتعدينفقد.التعدين

لقلةأهميته-مضىفيماالبلادفينشاطأهميمث!

إغلاتتموقد،الإنتاجتكاليفوارتفاععليهالطلب

4791عامماب!تأغترةافيمنجما151منأكثر

القرنتسعينياتفيالمناجمعددانخفضثمأم،669و

006.2فيهايعملفقطمخاجمخمسةإلىالعشرين

عامل.

تاريخيةنبذة

فيممعنزمنإنىويلزفيالالممتيطهانتاريخيعود

نيالدرتالإنسانكانح!ت!شة000.025قبلالقدم

عاشقالقديمالحجريأ!صراوفيربوعها.فييعيش

لدأث!.الحيوالاتمنالعديدصيدعلىالكهوفساكنو

محيصأالوالحجريالعصرفيالحيواناتبعضا!متئناس

معسكراتفيوعاشالكهوفحياةالإنسانوترك

وفي.الصغيرةالحيواناتصيدعلىمعتمدامفتوحة

تنظيف!فيالمزارعونبدأالحديثالحجريالعصر

وتربيةالقممامنأنواعوزراعةالصوانبفؤوسالأشمجار

وفي.مفتوحةمراعفيوالخنازيروالمعزالأغنامواالأبقار

وفدتالبرونزيالعصروأوائ!!العصرهذاأواخر

روبا،أوشماليمنمجموعةويلز:إلىمجموعتان

الأوانى.بشعبوتعرفان،والبرتغالأممبانيامنوالأخرى

مجالفيمتقدمةووسائلالنحاستقنيةمعهمحلبواوقد

الشعير.فزرعوا،الزراعة

السهولإلىالمرتفعاتمنالناسنزحالمناختدهورومع

نأويبدو،متعددةقبليةقرىأقامواحيث،والمنخفضات

الماشية.رعيعلىيعتمدكاناقتصادهم

يستخدمونالسلتيونأخذالحديديالعصروخلال

تلاهمثمولغتها،السلتيةالثقافةوسادتالحديديةالأدوات

السليريون.

خضعتأم02إلى..مق43عاممنالفترةوخلال

أ!شاعاتاأقامواالذينالرومانيينأصسيوةويلزأجزاءمعظبم

عامةظلولكن،أضصرانيةاأدخلواوأخيراالقصور.وأنشاوا

السلتية.بثقافتهمايتمس!ضنالناس!

الوسطىالعصوروخلالالرومانيالحكمانهياروبعد

إنجلتراجنوبيعلى!عيوواالذينسكسون-الأنجلووفد

بغرضويلزوبنبينهمحروبودارتويلز،ماعدا

توفيعندمابالنجاحالإنجليزمساعيكللتعليها.الصيطرة

استقلالها،أثرهاعلىويلزوشقدتأم282عامأ!أس!ت

بهاقامالتيالتوراترغمالإنجليزلح!ص!البلادوخضعت

أشعرتهمالتيالمتكررةوالهزائمالسيوةهذهضدأ!يلزيونا

حدثوقد.الوردتينحربانو:الإنجليز.لحوبالمرارة

الأممودالموتولكن،والتجارةالمدنبناءمجالفيتطور

عامويلزسكانمنكبيرعددعلىقضىأ!اعون()1

أوينبقيادةأم004عامتمردحدثثم.أم934

عامعليهالقضاءتمولكنويلز،فيالأوضاعلتصحيح

.أم014

صدرالميلاديعشرالسادسالقرنثلاثيمياتوخلاأ!

استخدامومنع،الويلزيةالقوانينألغىالذيالاتحادقانون

التوراةترجمةوتمتالر!عمية،المجالاتفيالويلزيةاللغة

لجعلتمهيداذلكوكان،الويلزيةاللغةإلىوالإنجيل

.م75عامحوافيسيتاليا!يلقيةااغلعةاحارحيقغ،عولت،كارليونفىالرومانىالمدرج
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الحركةقويتثملويلز.الرس!يةالكنيسةالإنجليزيةالكنيسة

الثامنالقرنفيالويلزيةمإلنهضةوتزامنتالميثوديستية

.الميلاديعشر

السكانبدأعشرالثامنالقرنفيالتصنيعبدايةومع

الفحمعلىمعتمدةالحديدصناعةوتطورتالازديادفي

فيويلزإنتاجووصل.المحليالحديدوخامالحجري

الحديدزهرمنالميلاديعشرالتاسمعالقرنعشرينيات

الصناعيةالمناطقوبدأت.البريطانيالإنتاجمن%04إلى

وكان.الريفمنالسكانمنغفيرةأعداداوتجذبتتطور

وأدتتدهورتالتيالزراعةعلىعكسيةآثارالهجرةلهذه

يفرضهاكانالتيالضرائبضدعديدةإضرأباتإلى

وخاصة،الدينمجالفيتطوراتحدثتثم.الإقطاعيون

أكثرالناساتحاهالنتيجةوكانت.والدولةالدينبينالعلاقة

لهذهوكانت.الإنجليزيةالكنيسةعنالانشقاقنحوفأكثر

ببناءالحكومةاهتمتإذ،التعليمعلىآثارهاالحركة

الكلياتوبناءالابتدائيةالمدارسوخاصةالحكوميةالمدارس

بدأثمويلز.جامعةلتكونبعدفيمااتحدتالتيالجامعية

تدريسالح!صمةوأقرت،قوميةأحزابايكونونالويلزيون

الويلزية.اللغة

مما،الجنوبيةويلزنموإلىويلزفيالصناعيالنموأدى

إنتاجوتطور.السكانتوزيعفيتوأزنعدمإلىأدى

شيالعالمفيالرابعةالمرتبةويلزواحتلتالحجريالفحم

الجنوبيةويلزمناجمعمالاتحادتكوينومع.ألمجالهذا

وفاةوبعد.البريطانيالعمالحزبتاييدإلىالناساتجه

أتحه،الأولىالعالميةالحربفيالويلزيينمنكبيرعدد

توسعوحدث،العمالحزبنحوفأكثرأكثرالسكان

فيالوفرةإلىأدىمما،الحجريالفحمإنتاجفيكبير

الريفيةالمناطقحتىأصابالذيالكسادإلىثم،الإنتاج

الزراعية.المنتجاتأسعارانهيارعلىأثرمما،والزراعة

ويلز،فيصناعيتحولحدثالثانيةالعالميةالحربوبعد

المعادنوإنتاجالحجريالفحمتعدينتدهورفقد

مثل:الصناعاتبعضولكن،الثقيلةوالصناعات

أخذتالإلكترونيةوالصناعات،والخدمات،السياحة

زادمما،الزراعةمجالفىالميكنةودخلتأهميةتكتعسب

حزبفيممثلةالقوميةالنزعةوظهرت.إنتاجيتهامن

البرلمانفيمقاعدعلىحصلالذيالقومىسمرو

للبلاد،عاصمةكاردفمدينةاختيرتثم.البريطاني

ثم،أم969عامفير!ممياو!إلمدينةسوأنزيونالت

وأصبحأم519عامويلزلشؤونوزيرأولتعيينتم

مقراويلزأصبحتكما،الخارجيةوزيرلدىمسؤولأ

العملة،لسكالملكيةالدارمثلحكوميةلمؤسسات

للتصدير.الائتمانىالفممانومصلحة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

تراجم

دافيد،جورجلويدديلان،توماسأوين

يإ.تي،لورنصهربرتفرانسيس،برادلي

وبلدانمدن

كاردفيفددالووير

كلويدنسيسوادحلامورحا

ينجيللحوبونفيرلانتغويميدحو

طبيعيةمعالم

بريستولدناابرسوانسى

صلةذاتأخرىمقالات

اللغة،الويلزيةالكراتويلزأمير

اكحدةالممد!ةشع!،السلت

لأدبا،الويلزيالمتحولعرالشا

الموفموبمصرعنا

الحكمنظام-ا

السكان-2

الترويحهـ-أصوا!ها

التعليم-واللغةب

الدي!-رالمعيشةأنماطخ

لهنوداحلطعاما-د

والمناخالسطح-3

السطحمظاهر-أ

المناخ-!

الاقتصاد-4

الزراعة-جالطبيعيةالموارد

ينلتعدا-دلصناعةا-ب

تاريخيةنبذة-5

أسئلة

ا!مشرين؟القردحلالويلزشعراءأشعوم!-ا

؟اليومويلرفيالاقتصاديةالشحت!اطاتأهمما2

ويلز؟ميالرسميتاناللعتانما3

؟الروكانمعظميعيشويلزأحزاءأيفي4

خاصةأهميةادويدزي،ال!دبيمثل.الأدبالودلزي،

بمكانةالويلزيونال!طبحظيوقدويلز.لسكان

مختلفة.اجتماعيةبيئارتمنينحدرونوهم،مرموقة

وعمالالرعاةنجد،ينالمعاصرالويلزيينالشعراءبينومن

وأ!ساتذة،والحلاقينوالمساحين،الحديديةالسكك

الويلزيالشاعركانوالوزراء.والصحفيينالجامعات

الشعراءوكان.ا"تجولالشاعربالممالماضيفىيعرف

وأمراءملوكعندالعامةالخدمةفىرفيعةوظائفيشغلون

مننع!تهمأولياءأش!كارهممعظمفيمدحواحيثويلز،

.الملوك
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عامكلالشعراءيبارى.الويلريالأد!أشكالأه!م!الويلزيالشعر

سوداء.

القديمةبالتقاليدمتأثرينالويلزيونالكتابومازال

ويتأثرون،الجديدةالأشكاليجربونأنهمغيرللشعراء،

العشرينالقرنلدايةومنذ.الويلزيةغيرالأخرىبالاداب

الإنجليزية،باللغةيكتبون،الويلزيينالكتابمنكثيركان

مكانكلفيأعمالهموتقرأ،الأصليةلغتهممنبدلآ

الإنجليزية.اللغةأهلهيتحدث

،الميلاديعشرالسادسالقرننهايةحتى.الخصائص

والأمراء،الملوكيمدحونالذينالويلزيونالشعراءكان

فقد،زمانهمفيالاجتماعيةالحياةأشعارهمفييعكسون

والقاعاتوالولائموالغارات،للحربالاستعداداتوصفوا

كماالعهد،ذلكوسلوكياتوالملاب!،والطعاموالقلاع

التاصعالقرنومنذ.زمانهمفيالناسيمعلاقاتهموصفوا

الحياةعنسرداالكتابمنكثيرعرض،الميلاديعشر

رواياتهم.فيالمعاصرةالاجتماعية

الويلزيالأدبعصورمختلففيالكتابركزوقد

التيالدينيةالصحوةمنذ،المهمةالدينيةالموضوعاتعلى

عرفتوالتي،الميلاديعشرالثامنالقرنفيحدثت

صيعبرونالكتابهؤلاءكان.الميثوديستىبالبعث

منكثيروتحتوي.الغنائيةأشعارهمفيدينيةموضوعات

تشريفاتعماءةالعائزالشاعريرتدي.الوطيةالإيستدلودمالسة!ي

مشاعرعلىالاجتماعيةالموضوعاتذاتالقصائد

غنائية.طبيعةذاتعميقةشخصية

أيضايمتازولكنه،الحزنبطابعالويلزيالشعريتميز

والصداقةالحبتتناولالتيالقصائدفيالفرحبطابع

وللمباهللوطنبالحنينالشعورإلىويشار.الدنياوجمال

بالكلمة،الويلزيةاللغةفيرحلوا،الذينوللأصدقاءالماضية

هوكماالويلزيالأدبسمةهووالحنين.هيراثالجميلة

الشعراءمنكثير.العظيمةالأخرىالادابفيالحال

.أخرىأماكنفيالرزقلكحسببلاده!تركواالويلزيين

وقد.ووطنهملمنازلهمحخينهمعنتعبرأشعارهموكانت

ولكن،والبهجةالمرحعنالويلزيالشعرمنكثيرعبر

فيموجودةلأنها،معروفةغيرالقصائدهذهمنالعديد

بعد.تنشرلممخطوطات

يتم،حرفةبوصفهالشعركتابةالويلزيونالشعراءيعالج

الشعراءبعضاستخدموقد.والممارسةبالحرصتعلمها

منمعقدةأشمكالآ،المعاصرينوكذلك،الأوائ!أ!يلزيينا

وقد.الشعران!:أشعارهمفيوالتنغيموالسجعالجناس

تحدهينمطيمنوالعلىالكتابةشروطأنالكتابوجد

أدبهمتثريالشروطهذهأنوجدواوكماتقليدا.وليصر
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اللغةوضوحأنكما،معانيهمعلىقيداتكونأنمنبدلآ

الشعرمعظمتميز،الخياليةالصوراستخداموضوحوكذلك

.الويلزي

هوالويلزيةباللغةالمكتوبالأدب.والشكلاللغة

الكتاببعضولكنويلزيا.أدبابحقأعتبارهيمكنالذي

علىيحافظون،الإنجليزيةباللغةيكتبونالذينالويلزيين

للغةواستخدامهمكتاباتهممحتوىفيبقوةالويلزيالنمط

المكتوبالأدبعلىويلزفيالطلبويزدأد.الإنجليزية

الرواياتاقتناءإلىالقراءمنكثيرويسعى.الويلزيةباللغة

إلىوبالإضافة.الذاتيةالسيرةوكتبالقصيرةوالقصص

الموادمنكثيراوالتلفازوالإذاعةالمدارستستخدمذلك

منمنتظملمددالتمثيليةالفرقتحتاجكما،الويلزية

الكبيرةالشعبيةبسببنوع،كلمنالجديدةالمسرحيات

منكثيرويشتمل.الهواةتمثيلياتبهاتحظىالتي

،الويلزيالأدبأنواعكلعلىالأسبوعيةالإصدارات

فيجوائزالقوميةالموسيقيةالجمعيةوتقدمالشعر.وخاصة

جوائزالموسيقيةالجمعياتتقدمكماوالدراما،والنثرالشعر

القطر.مستوىعلستجرىالتيللمنافساتمماثلة

،لوانآبأمريزمثلالكتابتوجيهاتخلالومن

اللغةتطورت،لويسوسوندرزوليمز،باريإش.وتي

فيللاستعمالمؤهلةالانأصبحتبحيثونمت،الويلزية

الويلزيينمنكثيريكتبأنالطبيعيومن.المجالاتكل

فيوويلزإنجلترأبينالوحدةفمنذبمالإنجليزيةباللغةالان

الويلزيينمنكثيرتعلم،الميلاديعشرالسادسالقرن

عدديفوقوأليوم.والويلزيةالإنجليزيةاللغتينبكلتاالتحدث

باللغةالمتحدثينعددوحدهاالإنجليزيةيتحدثونالذين

قاعدةإلىالوصولبإمكانهمالكتابأنكما،فقطالويلزية

الكتابةبممارستهمأكثرماليةومكافاتأكبرجماهيرية

الويلزيينالكتاببعضويستخدم.الإنجليزيةباللغة

كتبواوربما،الإنجليزيةكتاباتهمفيالويلزيةالاصطلاحات

يعرفأنبعضهمويتمنى،الإنجليزيةويلزجنوبيبلهجة

اللغة.،الويلزيةانظر:.الويلزية-الإنجليزيةاللغة

عدديفوق،الدوامعلىالويلزيينالشعراءعددكان

يكتبلمعديدةولأعوام.والروائيينالمسرحيينالكتاب

التطهيريينلأنوذلكبمالمسرحيالأدبمنالقليلغير

انظر:ذلكعلىيعترضونكانواالمتزمفن)البيوريتان(

الويلزيالشعببدأ،العشرينالقرنبدايةومنذ.البيوريتان

قديمةموروثاتوهناك.والتمثيلبالمسرحياتيرحب

القصصيالأدبولكنويلز،فيالقصصىالنثرمنومهمة

ويلزفيناجحروافطوأولالظهور.فيبطيئاكانالروائي

عشرالتالممعالقرنأواخرفيكتبالذي،أويندانيالهو

البحورمنعدداالويلزيونالشعراءأنشأ.الميلادي

ومنذ.الميلاديعشرالرابمالقرنفيالشعريةوالأشكال

منجديدةأشكالأالش!راءهؤلاءجربالوقتذلك

الأساسية،التقليدية!رالبصعلىحافظواولكنهمالقصائد

أعدادكذلكوتوجد.الحرةبالبحورمنها42تعرفالتى

وقد.المرسلةالبحورباسمتعرف،الشعريةالأوزانمن

الأشكالفيا!كلاسكيةالبحورمنثمانيةاستخدمت

.الرباعياتمنوهونوعإنجلين،باسمالمعروفةالشعرية

ولايزال.أبياتأربعة!تمكونةمقاطععلىعادةوتحتوي

تستخدمكما.الشكلهذايستخدمون،الكتابمنكثير

وهوسيويد،باسموفةمعمأخرىكلاسيكيةبحورأربعة

الدوبيتبطريقة!كتوب،الغنائىالشعرأشكالمنشكل

منبحراعشراثناخصصوقد.السباعيةالمقاطعذي

مننوعوهو،أودلباسميعرفلماالكلاسيكيةالبحور

عشرالرابعالقرنمنذ11ولكن.المحترمةالراقيةالقصائد

هذافىالكلامميكيةالبحوركلأمشخدامبدأالميلادي

تكتبالتيالقصائدفإنهذأوعلىالقصائد،منالنوع

الجمعيةمنافساتفي،الجوائزأعلىتنالالشكلبهذا

الحاضروقتنافيالقوميةالموسيقية

أبياتهملأشكالأكبراهتماساالويلزيونالشعرأءيعطي

القصيدةبشكلاهفسامهممنأكثرومقاطعهمالشعرية

كما،الكلماتبجرسالدوامعلىأهتمواوقد.كاملة

وهوسنجهاند،اسحوهالكلمةلموسيقىنظاماطوروا

آخرفيالصدىأوار!رارعلىأشكالهأبسطفييشتمل

بيتافتتاحيةفىاسفخدمتالتيالصوامتمنلعددالبيت

الشعر.

المعروفةالويلزيةال!لصائدأقدم.الويلزيالأدببداية

وتاليسينأنيرينللشاعرينالمنسوبالبطوليالشعرهي

فيالميلاديالسادسالقرأنأواخرفىالشعركتبااللذين

تقاليدوجودعلىأعمالهماومهارةتعقيدويدل.الغالب

قدودين،قصيدةففيويلزةفيللشعرطويللأمدرأسخة

كاتركمعركةفىالإ.نجليزعلىهجومعنأنيرينيتحدث

الفترةوفى.المدربينالمحاررينالشبابمنثلاثمائةقبلمن

كتبالميلاد!نعشر،الثانيالقرنحتىالسابعالقرنمن

وشعر،والتنبؤية،البما!ليةالقصائدمنكثيراالشعراء

هذهإحدىفىالعثماعرويعبر.الدينيةوالقصائد،المراثي

سنه.وكبرأبنائهلفقدالعجوزليوارلت!حزنعنالقصائد

عظماءشعرأءثلاثةظ!رالميلاديعشرالثانىالقرنوفي

جورهوفد،قصيدةوفيوسندلو.،وجوالشمايميلير،هم

عنجوالشمايا،كتبالتفاخريوالفرحالفخرتعنيالتي

ظهروقد.والحربحةللطبولحبهالنساءلإحدىحبه

أواين.هما:الفترةهذهفىاخرانكبيرانشاعران

معظمكانتجويند.أواينابوهايويلسايفيليوج،
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والرقةالظرفولكن،وحربيةحمامعيةبطوليةأضععارهم

فيويلزشماليالطيعيةوالمناظرللفتياتالواضحوالوصف

حتىالقراءنفوسفيالبهجةتثيرمازالتهايويل،شعر

هذا.يومنا

حيث؟سلامفترةالميلاديعشرالرالغأغرناكانوقد

منأكتروالطيعةالحبوعنملوكهمعنالشعراءكتب

الشعراءأشهرأحدكتبكما.الحربعنكتاباتهم

بالعاطفةمشحونةقصائد،جولييمآبديفيد،الويلزيين

كلفيالطبيعةعنكانتقصائدهأفضلأنبيد،والحب

والسخريةالهزلفيبارعاالشاعرهذاكانوقدصورها.

فهمالفترةنفسفيألاخرونالشعراءأما.الغاضبة

الفاضلة،الأخلاقإنىالداعية،!شتوسميونلولوجوش

كتبوقدإدموند.آبوديفيدنانمورديفيدوجوتورجلين

عنالخاصةلطريقتهكلحية،بطريقةهؤلاءكل

أليد،تيودورأشعاروكانت.بالأعرافالمرتبطةالموضوعات

وأوائلعشرالخامسالقرنأواخرفيشععرهكتبالذي

والكآبة،الثقةلعدمتنتمي،الميلاديعشرأصممادساالقرن

.عصرهفيوالسياسحيةالاجتماعيةالمتغيراتبسبب

التىالمكانةدنفسيحظونالويلزيونالكتا!يكنأ
.3

القرنولحلولولكنويلز.فيالشعراءبهايحظىكان

واكتسبوا،مهارةأحضرالويلزيونالنثركتابأصبحالعاشر،

.الموضوعاتمنعديدةأنماطعنالكتابةعلىالقدرةبذلك

فيخاصةأهميةذوي،النثريةالحكاياترواةكانوقد

مسجلةالح!طياتأعظمونجد.مضىفيماالويلزيالمجتمع

علىيحتويالكتابهذاللمابينوجى.الأربعةالروافدفى

ويحتويقصص،شكلفيمجهولمصدريرويهاأساطير

ممبعمععادةينشروأص!ضه،قديمةقصصأرلغعلىال!ضاب

الممابينوجى.باسميعرفماجميعهاتكونأخرىقصص

آرثر.الملكحولالقصصهذهبعضوتدور

رواةاتجهالميلاديعشرالرابعالقرنبدايةومنذ

القرنوفي.الدينيةالموضوعاتإلىفأكثرأكثرالقصص

الوللزية.اللغةإلىالإنجيلترجمالميلاديعشرالسادس

الكتابمنكثيرتحول:اللاحقةالفتراتفىالأدب

إلىالحرةالبحورمنالميلاديعشرالسادسالقرنفي

نظمواكما،المرسلةبالبحورالمنظومةالخفيفةالقصائد

وقد.الموسيقىعليهاوأدخلواغنائيشكلفيالقصائد

بريزإدموندترجمكما،إنجليزيةألحانايستخدمونكانوا

القديمة.الترانيمأساسعلىالبحورلهاووضعالمزامير،

النثرأعمالمنكثيراالأدباءكفالإصلاححركةوبعد

المعاجمنشرواكما،وال!نسانيةالدينيةالموضوعاتعن

الويلزيالنثريصبحأنإليأدىأسذياالأمرالنحووكتب

تركيبه.فيوتعقيدانقاءأكثر

قام،الميلاديينعشروالسابععشرالسادسالقرنينوفي

تغنىأنمنهاقصدلقصائد،ألحانبوضعالشعراءمنعدد

تسمىكانتوالتيالقصائد،هذهمنوكثيرالقيثار.على

الكتاباستخدموقدهذا.يومناحتىمعروفةالبنيليون،

إلىالرسالةلنقلمبسطةطريقةبوصفهالبنيليونالدينيون

السابكلشرالقرنشعراءمنوهو،مورسهيوأما.العامة

أغنياته.معللسنجهاندالموسيقيةالكلمةمزجفقدالميلادي

منكثيراالأدباءنشرالميلاديعشرالثامنالقرلىوفي

باردوايمثلالممتازةالكتببعضمنهاالنثريةالأعمال

لمؤلفهأويسدبرفوايودرش!،وينألي!لمؤلفه،كوسك

موريسولويسريتشاردالأخوانأماإيفانز.ثيوفيلاس

ودراسةالثقافةجمعوافقدالأصدقاء،منومجموعتهما

طبقت.أعمالهمفيوالتراثالشخصيةوالتجاربالماضي

التقاليدعلىويلزيةغيرنقديةأفكاراالمجموعةهذه

البطوليوالشعرالبسيطبالبنيليونأعجبوا،كماالويلزية

أوين،جورونويهوإبداعاالشعراءأكثروكان.والحماسي

البعثفىشساركالذيبانتيسيلين،وليمزوليمكتببينما

أصيلين.ونثراشعرا،تراتيلكاتبوكان،الميثوديستى

الجمعيةأهميةازدادتالميلاديعشرالتاسعالقرنوفي

الويلزيينللشعراءالإداريوالجهاز،القوميةالمومميقية

اكتشافاتبسبب،العرشأيجورسد،المسمى

وكان.جانوجلولومورالأثريوالعالمالشاعرواختراعات

وقد.التقليديةالأشكالعلىالمتناميأثرهماالهيئتينلكلتا

،الميلاديعشرالتاسعالقرنفيالأدبمنالكثيركتب

والتأثيرالدينيةالاختلافاتبسببضعيفا،كانأغلبهولكن

ال!نجليزيمما.

الميلاديعشرالتاسعالقرنفىتميزاالشعراءأكثركان

كاتبالأخيركانوقد.و!!علوينفاردأبينهماشاعران

الشاعربنظرةشمبيهةللطبيعةنظرتهوكانتكبيرا،تراتيل

كتبالذي،سيريوجالشاعروهناك.وردزورثالإنجليزي

الأعمالوتشتمل.الانحتىتغنىلاتزالغنائيةمقطوعات

الحكاياتعلىالميلاديعشرالتاسعالقرنفيالجذابةأضثريةا

أوين.دانيالالكاتبورواياتجلاسينيزجمعهاالتيالشعبية

وجونإلفدكتبعشرالتاسعالقرنأواخروفي

التراثفيهجمعا،حديدةبويقةغنائياشعراجونزموريس

الأوروبي.الشعربتطوراتوعيمعالويلزي

وجوينجروفيد.دبليو.جيالمشمرالعشرينالقرنوفي

الغنائيالشاعرالشعراح!ومن.الغنائىالشعرتطويرفيجونز

وتملكه،ملاحظتهودقةبحساسيتهتميزالذي،باريوليمزآر.

فىالتراثآلياتبينجمع،حيثواللغةالشكللناصيتي

الشعراءويستخدم.اليوميةالحياةولغةالويلزيالحتمعر

والتقليدية.التراثيةالأشكالمنكلااليومالويلزيون
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العشرين.القرنفيالمسرحيةالرواياتمنالكثيركتب

روبرتسكيتالممتازينالكتابقائمةوتشتمل

سوندرزأعمالوتتضمنهيوز.ورونالدوليمز.جي.ودي

كماوالشعر،المسرحيةوالروايةوالقصةالأدبىالنقدلويس

الويلزية.القوميةعنكتب

الكتابمنالعديدأسهمالعشرينالقرنبدايةومنذ

كتابعلىالقائمةوتشتمل.الإنجليزيالأدبفيالويلزيين

جونزوديفيدهيوز،ورششاردإيفانز،كارادوك:القصة

وجوينماكن،وآرثر،ليولينوريتشاردجونز،وجوين

وليمفتشملالشعراءقائمةأماهمفريز.وإمير،توماس

،توماسوديلان،لويسوألون،توماسوإدواردديفز،هنري

.ديلان،توماس،للغةا،الويلزية:نوا.ستوما.إسآر.و

غالبيةبهايتحدثالويدزيةاللغةاللغلأ.الودلزية،

من2%0منيقربمايتحدثبينماويلز،فيالسكان

ويعيش.الويلزيةاللغةإلىإضافةالإنجليزيةاللغةالسكان

تكنولم.والغربالشمالفييتحدثونهاالذينمعظم

الحاضرالوقتفيأما،أم536عاممنذرسميةلغةالويلزية

بها.تنشرالرسميةالوثائقمنفكثير

تعليمويلزفيالمحليةالتعليميةالسلطاتمعظمتشجع

فيالتدريسمعظمبهاويجري.مدارسهافيالويلزيةاللغة

استخدامهاويلزأطفالمعظميستطيعكما،كثيرةمدارس

وتبث.والنصوصالأدبكتببهاوتنشر،امتحاناتهمفي

كماوالتلفاز.الإذاعةمنأيضاالويلزيةباللغةيوميةبرامج

عاممنذبانتظامتستخدمهاويلزمحاكمبعضأن

.أمء79

ففيويلز،علىمقصوراالويلزيةباللغةالحديثوليس

منعددالشماليةأمريكاإلىهاجرعشرالتاممعالقرن

إلى005.1بينمامثلاشيكاغوفىيوجدويلز.سكان

ويلزمنأناسأقاموقد.الويلزيةاللغةمتكلمىمن000.2

،أم865عام(الجنوبية)أرجنتينابتاجونيافيمستعمرة

الأسبانيةيتحدثونكماالويلزيةاللغةأحفادهموشحدث

حاليا.

الحرالواضحالنطقهيتميزاالويلزيةاللغةسماتوأكثر

والنطق،كلمةكلفىحركةكلونطق،مقطعلكل

مناسبةمعبرةألحانلغةوهي.ساكنحرفلكلالواضح

للشعر.جدا

الفرعمنجزءااللغةهذهتعد.الويلزيةاللغةتطور

اللغة.انظر:.أوروبية-الهندواللغاتألممرةمنالسلتي

الغةبريتونولغة،كورنووللغةهيمنهاالقرسةواللغات

منفرعااللغاتهذهتكونفرنعسا(.في،بريتانيفيالناس

والمنك،،الأيرلنديةالقديمةالسلتيةتسمىلغات

اسملتيةيسمىفرعأىإفتنتمىالغاليةأما.والأسكتلندية

الخفطة.

لغةكانتالويلزيةاللنةأنالعلماءمعظميعتقد

تغيرتوقد.الميلاديالسادسالقرنمنذ،تخاطب

كثيراتغيرتمفرداتهالكن،الحينذلكمنذقليلاقواعدها

مناقترضتهاالشائعةمفرداتهامنفكثير.الزمنبمرور

عامبينالويلزيةاللغةطمسالإنجليزحاول.الإنجليزية

وكان.الميلاديعشرالتاس!!القرنأواخروحتىأم536

يتحدثسمعهإذااللمميذيعاقب،كثيرةمدارسفي،المعلم

التاسعالقرننهاياتةنيويلزمدأرسإلىأعيدتثمبها.

.الميلاديعشر

البريطانيةوالحكومةيلز،وشعبالتعليمسلطاتبذلت

الويلزيةاللغةعلىللحفاظ،العشرينالقرنفيالكثير،

عامالويلزيةاللغةقانونوصدراستخدامها.علىوللتشجيع

عامبهاللنهوضمجدساالحكومةوأقامتام،679

ستينياتمنذالويلزيةالل!4جمعيةنشطتوقد.أم739

التلفازيالبثقناةإنشاءأجلمنوتحركت.العشرينالقرن

المكتوبةالوقكلاماتاستخدامضدحملةوشنتبها

اللإنجليزية.باللغة

بالويلزيةتلفازيبثفأةالبريطانيةالحكومةأنشأت

وهي.المستقلةالتلفازشبكةمنجزءوالقناةام،829عام

.أسبوعكلالويلزيةالبرامبالل!ةمنساعة23تبث

أساسا.المشاهدةذروةأوقاتفيالبرامجهذهوتعرض

ارمديةالصحاريفىينموغريبنباتالوللوثشيا

أيضئاويسمىإفريقيا،غربىجنوبصحراءفيوبخاصة

ويرتم.الغرابعيشويشبا،وعملاقمفلطحوهوتمبو.

الرياحتمزق.العملاقالمؤل!الغرابعيشيشبهالويلوتشيانبات

شرالطويلة.إلىأوراقهالاخنةال!!ريقية
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مثلوينتشركبير،وتديجذرمنالقصيرالخشبىجذعه

.م81.وأم5،بينمايقربلعرضمنضدةقمة

الجلديةالأورا!تىمنواحدازوجاالنباتلحمل

بينماالأوراقعرضويبلغ.الأرضفوقتنتشرالخضراء،

غالبا.العرضضعفالطوليبلغبينماسم،9و.سم06

،النباتحياةطوالباستمرارالطولفىالأوراتوتنمو

الرياحلأن؟كثيرةأورقالهاوكأنالمسنةالنباتاتوتبدو

طويلة.شرايحالورقت!تفتشقق،الرمالتدفع،الساخنة

بينمايبلطوأ!االسيقانتشبهصلبةنمواتتظهر

نقطةعندبالجزعمتصلةعام،كلسم3و.أسم5

زهريةممنابلالنمواتهذهوتحمل.بهالأوراقاتصال

إماالويلوتشياونباتات.الخروطيةالعناقيدتسمىمنتصبة

مجموعةالمذكرةالنباتاتوتنتج.مؤنثةأومذكرة

قرمزيةمخارلطالمونثةالنباتاتوتحمل،صغيرةمخاريط

نباتاتتنمو.الخاريطبتلقيحالحشراتوتقومكبيرةلامعة

بينماالأحيانأغلبفيوتعيشببطءالويلوتشيا

عالمباسمالنباتسميوقد.سنة!2...والأ...

القرنفيعالقالذيويلوتشصريدريشالنمساويالنبات

عشر.التاسع

أدبانيبددةمن،الأصدي!تأسترالياسكانأحدودلي

رحلتهفيإيرجونإدواردصاحبوقدأستراليا،غربي

عامألبانيإلىأستراليا،جنوبفيفاولرزخليجمنالبطولية

وثلاثةباكستر،اسمهاخرأوروبيمعإيرالطلق.ام184

أبريل92فىولكن.آخرينأصليينأستراليينلممكان

خلئأعلىالصخريالجرفعلىالمجموعةكانتحينما

باكسترالأصلييناالسكانمناثنانقتل،أحظيماأسعتراليا

هاربين.وفراوالذخيرةالمؤنمعظموسلبا

ظروففيألبانيللدةنحويسيرانوويليإيراستمر

صيدسفينةالاثنانقابلوبالصدفة.والعط!شالحرارةمن!ميئة

كافياقسطانالاأنوبعدروستر.خليجفيفرنسيةحيتان

وكوفئ.ألبانيإلىووصلا،جديدةبمؤنتزودا،الراحةمن

ألباني.فيالأصليينالسكانقبلمنبطلاوعوم!!ويلى

أدبيومؤرخناتدأم(.99ءأم-09)3ريئيهويليك

النقدتطورفيعميقاأثراترك،سلافيأصلمنأمريكي

لاسيماعموما،الأدبيةوالدراساتالحديثالأدبي

كثيرةأجزاءوفىالمتحدةالولاياتفيالمقارنةالدراسات

أعالم.امن

والألمانيالإنجليزيالأدب!تودرسفيينافيويليكلدو

الدحصتوراهعلىحصللم،براغبمدينةتشارلزجامعةفي

توماسالإنجليزيالكاتبحولبرسالةأم269عام

جامعةإلىأم039عامفيعاد.والرومانسيةكارلايل

عامحتىالإنجليزيالادببتدريسقامحيثتشارلز

حيثللغوياتبراغبدائرةيعرفماإلىوانضبمأم359

ورومانموكاروفسكيجانمثلاعضائهابطروحاتتأثر

طروحاتمن،أخرىناحيةمنأفادكما،ياكوبسون

فيذلكوانعكس،إنجاردنرومانالظاهراتىالفيلسوف

-3917إنجلترا،فيكانطإيمانويلالأولكتابه

اللغةبتدريصرقامأم359عامفيأم(.)319أم838

إلىأم359عامفيانتقلثمأضدنفىالتشي!يالأدبوا

نشاطهوبدأنهائيبشكلأقامحيثالمتحدةالولايات

تأثيرا.الأكثر

الغربيينالدارسينمنأجياللدىويليكاسمارتبط

بالاشتراكألفهالذيالأدبنظريةبكتابالغربيينوغير

طبعاتهتوالتثم،م9491عامونشروارينأولحمقمع

لغةوعشرينثلاثحواليإلىوترجمالتعديلاتببعض

للنقدشاملاتأريخاتشملأعمالهل!ش.العربيةاللغةمنها

أربعينمدىعلىأجزاءثمانيةشيظهرالحديثأخربيا

-أ075الحديثالنقدتاريخلعنوانتقريباعاما

دراساتتشملكماأم(.399-1)559أم059

أسا!ميةلمفاهيممستقصيةدرا!عاتبينتتراوحأخرى

عنتعبروكتب،والرمزيةوالواقعيةكالرومانسيةشائعة

الهجومككتابهالأدبيةالدراسةتطوراتإزاءمواقف

أم(.)829الأدبعلى

بالنقديعرفبماالكثيرينلدىويليكاسمارتبط

الأدبيالعملدراسةإلىيدعوالذيالتوجهوهوالجديد

الخارجية،السياقاتعنمعزولشكلىجماليكمعطى

أهميةأعمالهبعضفييؤكدأنهمنالرغمعلىوذلك

الأدبية.الظاهرةلتناولوالاجتماعيالتاريخيالسياق

الدراساتفيلتوجهبقيادتهعرفآخرمستوىوعلى

ويدعوالأمريكيةالمدرسةيسمىالمقارنالأدبأو،المقارنة

بدلآودراستهللأدبوالإقليميةالتاريخيةالقيودرفضإلى

القيود.تلكيتجاوزنحوعلىذلكمن

إيمانويل.،كانطبمتوماس،كارلايلالنقدبم:أيضاان!

)اقرو!ح(،لندن(بمالمحترفين)تسالتنسان!:.ودمبلدون

مرتون.

شهرتهاذاعتبدندن،برنتفيتقعمنطقةودميلي

هذاأرضوعلىبها،كبيررياضيإممتادأ!جودأساسا

المهمةالرياضيةبريطانياأحداثبعضتدورالشهيرالإستاد

كرةاتحادكأسنهائيبمالمثالسبيلعلىومنهاسنويا،

اتحادمسابقةكأسونهائيلتلوودز،كأسونهائي،القدم



265وينزهو

الهثعبيةالموس!وحفلاتوا!ضرارتللمؤتمراتلندنفىمشهورمكانوهوبريطاليا.فيالمتقدمةالتسهيلاتيمئثافةللموتمراتويمبلىمركز

الراقية.المومميقيةوالمعزوفات

.00089ويستوعبأم239عامالإستادافتتحالرجبي

منوبالقرب.الموسيقيةالبوبفرقيستضيفكما،متفرج

ويقامأم349عامأفتتحالذيويمبلىلمماحةتوجدالإستاد

والتنس،الملاكمةوكذلكالسنويالخيولعرضفيه

أما.المومميقيةالبوبوفرقالجليد،عليوالتزلجالداخلي

الرياضيةوالأحداثوالمؤتمراتالاخرىالمولمميقيةالعروض

.أم779عامفيافتتحالذيالمؤتمراتمركزفيفتقام

تقدمو!طام،879عامفيعرض،قاعةبهافتتحتكما

فنية.ومعارضعروضا

فىهـىليح!!اتم!اطعةيور*وووولموث

نسمة.000.61لمسكانهاعدديبابإنجلترا.دورست

الإداريوالمركز،ويموثفىالبحريممنتجخهـثماطئ

هوايةبهتنتشركما،رمليةسواحلعلى،للإقليم

خليجفيالزوارقلمسباقاتتقامكماوالإبحار.التجديف

.ويموث

المعدياتوتعمل،الرومانأياممنذميناءويموثكانت

ترتبطفرنسا.فيوشيربورجويموثبنالبضائعنقلعلى

وتوجد،شيسلساحلطريقعنبورتلاندبجزيرةويموث

.للحجارةومقلعوسجنبحريةقاعدةبورتلاندفي

فيبريطائطروا.(م4/191-291ء)جود،وي!

للوضعالواعيةالطقبةبنظراتهاشتهرناقد،وأديب

العشرينالقرنخمسجنياتفيلبريطانياالاجتماعي

سريعااهبط:التاليةالرواياتعلىأعمالهتحتوي،الميلادي

تلتقىأينام(،8219الشابةالأكتافام(،)539

علىمنقوشةكلمةمنهاشعرودواوينام(بم)889الأنهار

غيرأعمالهومنأم(.)759فنجام(؟)569العتبة

العالمأم(؟)639والأألكارالادبفىمقالاتالخيالية

جونسونصمويلام(بم)649لشكسبيرالحى

ام(،16)2بنشاطالجويبمالذاتيةالسيرةأم(؟79)4

فىترنت-أون-لع!تحوكفىوينبرينجتونجونولد

أكسفورد.جامعةفيودرسسانجلتراستافوردشاير

رئيسيةومدلجةحما!لميناءونشو،أظوتنطقوللرهو،

تقعيوبحيا.أيضاوتسمى،الصينفيزيجيا!إقليمفىتقع

الصينبحرمنكم64بعدعلىاو،نهرعلىوينزهو

يببكلدد.شنجهايغرب،جنوبيكم386و،الشرقي

مركزاالمدينةهذهوتعد.نسمة805و161نحوسكانها

الداخل،منالخاموالموادالزراعيةالمنتجاتلتسويقمهما

والخيزرانللأخشابرئيسيشمحنميناءأيضاوهي
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الجلدية،الصناعاتبهاالصناعاتأهمومن)البامبو(.

للتجارةالم!ينةا!تتحتوقد.والمظلاتالقحقوحصر

.الشايلتجارةمركزاوكانت،أم876عامفي،الخارجية

بابواإقليمفيلمحيبكلشرقيالإقليميةالعاصمةويواك

وسعطفيرأ!ميامرتفعةأرضفيوتقع.الجديدةغينيافي

نسمة.91و098سكانهاعدديبلغ.الشماليالساحل

لكلالرئيسيوالصناعيالتجاريالمركزويواكتعتبر

منشبكةوتخدمها،سيبكمقاطعةوغرليشرقىمن

المركزويواكوتعتبر،السريعةوالقوميةالإقليميةالطرق

.الهادئالمحيطجزرآالثانيةللكتيبةالرئيسي

السياحعدديزدادر،عالميةفنادتثلاثةبالمدينةيوجد

مدارسثلاثفيهاأنكماسنويا،المنطقةيزورونالذين

وكليةالعلياالقوميةالمدرسةجانبإلى،إقليميةعليا

شرقىمنكلاالإقليميويواكمستشفىويخدم،المعلمين

الرئيسيالتصديرمركزويواكوتعتبر،سيبكوغربى

وتشتهر،المجففالهندجوزولبوالبنللكاكاو

العالمأنحاءمنكثيرفيالشعبيةمميبكمصنوعات

.ويواكفيالبائعينمنالهواةويشتريها

فيالروكيجبالمنطقةفيالولاياتإحدىويوميدج

4ءهو759سكانهاعدديبلغ،الأمريكيةالمتحدةالولايات

وشيان2.كم/326253مساحةتغطيوهي.نسمة

.المدنأكبرهيوكاسبر،الولايةعاصمة

.عامكلالزوارملالينالجبليةويومينجمناظرتجدب

المتحدةللولاياتالوطنيةالمتنزهاتمناثنانوفيها

تيتون.وجرانديلومعتونهماالأمريكية

سلسلةفىويومينجعبرالروكيجبالتمتد.السع

الولاية،فيقمةأعلى،جانيتقمةوترتفع.ضخمةجبلية

الأنظمةمنأجزاءوتبدأريفر.ويندسلسلةفيم70412

جبالفيوكولومبياوكلورادوميسوريلانهارالنهرية

ويوميئ.ولاية

إنترمونمينأحواضتسمىمسطحةأراضيىعدةوتقع

السهولوتغطي.ويومينجفيالعديدةالجبالسلاسلبين

الهضابوتشغل.للولايةالشرقيةالأجزاءمعظماالكبرى

لويومينج.أحشرقيةاالشماليةالزاويةمعظمالسود

وأهم،للدخلمصدرأهمالتعدينالاقتصاد.

والغازالحجريوالفحمالنفطللولايةالمعدنيةالمنتجات

فيالمعدنيةالمنتجاتلهذهأماكنعدةوتوجد.الطبيعي

الولاية.منكبيرةأجزاء

ويومينج.فيالناسمنكتيراوالتجارا!صمةوتوظف

العسكرية.المزلسساتإدارةالححوميةالأنشطةوتتضمن

ويومينج.فيالرئيسيالزراعيالنشاطالأبقارتربيةوتعتبر

منطقةفيالأمريكيونالهنودعاش.تاريخيةنبذة

دخلوقدسنة.000171عنيقللامامنذويومينج

الثامنالقرنمنتصففيربماالمنطقةالفرنسيونالصيادون

المنطقةمعظمالمتحدةالولاياتحازتوقد.الميلاديعشر

وقدلويزيانا.شراءصفقةمنجزءا،أم308عامفرنسامن

خلالمنام281عامالجبالالفراءلتجارةفريقاجتاز

الجنوبي.الممر

بعد(،فيمالارامي)حصنوليمحصنأسم!وقد

.أم834عام،ويومينجفيدائمتجاريمركزأولباعتباره

فيوطنيمتنزهأوليلوستونأصبحت،ام872عاموفى

أولحفر،أم883عاموفي.الأمريكيةالمتحدةالولايات

لاندر.منبالقربفيلددالاسفيللبترولبئر

فيوالأربعينالرابعةالولايةويومينجوأصبحت

وفي.أم098يوليو01في،الأمريكيةالمتحدةالولايات

لمعدنهامةأماكنوجدت،العشرينالقرنخمسينيات

عابرةللصواريخقاعدةأولوافتتحت.الولايةفياليورانيوم

،أم069عامالأمريكيةالمتحدةالولاياتفيالقارات

العشرين،القرنمنالثمانينياتوفي.شميانللدةقرب

والبترولالحجريوالفحملليورانيومالمتناقصالطلبسبب

الولاية.اقتصادفيتراحعا



الهجائيالترتيبفيوالعشرونالثامنالحرفالياء.ي

عددياويساوي،العربيةالأبجديةترتيبفيوالعاشرالعربي

الجمل.حسابانظر:.الجملحسابفي1()0الرقم

والعشرونالثامنالحرفهو،القديمالصوتيالترتيبوفي

الترتيبفيأما،جنيابنعندوالعشرون،الخليلعند

علماءعندالعشرونالحرففهو،الحديثالصوتي

القدماءوبعض.العربيةالبلادمنكثيرفي،الصوتيات

الصوتي،الترتيبفيوالعشرينالتاسعالحرفالياءيعدون

والياء.الواوبينيوضعحرفاالألفعدبعد

مجهورانزلاقىصوتالياءالصودية.الصفات

ثم.الكسرةنطقوضعالأعضاءباتخاذينطق،حنكي

ملحوظة.بسرعةأخرىحركةإلىالوضعهذأتترك

الشفتانوتنفرجالأعلىالحنكنحواللسانوسطويتجه

تظهربمالقمريةالحروفمنوألياء.الأنفإلىالطريقويسد

انظر:.أليممثل:،وكتابةنطقاالتعريف)أل(لاممعه

الصامت.،الصائت

التصريف.حروفمنالياء.الصرفيةالاستخدامات

متل:،أليائيوالأجوف،يبص:مثل،اليائيالمثالفىفتكون

عنيف،:مثلوزائدة،هوي:مثل،اليائيوالناقص،يبيع

والحذفبالقلبالياءوتعل.ميزان:مثلومقلوبة

طوبى،،شروىيوسر،:مثلفيواوافتقلب،والتسكين

بناء:مثلفيهمزةوتتهلب،طيبى،شريا،ييسروأصلها:

أتسر،:مثلالافتعالأوزانفيتاءوتقلب،بناي:وأصلها

بيع،وأصلهابع:مثلفم؟الياءوتحذفايتسر.وأصلها:

مثل:فيالياءوتسكنأمر،فعل،اقضيوأصلها:،واقض

ماقبلها.إلىحركتهابنقل،يبيعوأصلها:،يبيع

فيللمخاطبةضميرااجاءاترد.النحويةالاستخدامات

لل!تكلموضميرا،صتبي1،تكتبينمثل:،الخمسةالأفعال

رأيت:مثلالمثنىفيفركيةنصعبوعلامة،أكرمنيمثل:

القادمين،رأيتمثل:السالمالمذكرجمعوفي،الولدين

الأدممماءوفيالسالمالمذكرجمعوفىالمتنىفيجروعلامة

وإلى،القادمينوإلىيئ،الولدإلىنظرت:مثلالخمسة

أبيك.

المعجمةالحروفمنالي،ءحرف.الكتابيةالصفات

الألفوبينبرينهالكفريقألعمفلهابنقطتين()المنقوطة

مثل:والمضارعة،الماضيةالناقصةالأفعالفيياءالمرسومة

كثيرفىالنقطينماتينكتابةأهملتوقد.يسعى:سعى

خطوفي.أخرىأقطاربهاوتمسكت،العربيةالأقطارمن

يدي،مثل:فييهـكذا:مفردةالياءتكتبالعربيالنسخ

بماومتصلةيمشى،مثل:فيجيهكذا:قبلهابماومتصلة

يالحرفلتمثيلخاصةطرق

!

الودية.موربرإدخاراث

5!!يجدلع

السعودية.فيال!ستخدمةا!شاريهبريل

العربي،الخطمنمختلفةبأنواع)في(الياء

!!

الكوفي

ي

النسحم

مم

"

الطباعي.النسخفىألياءمنتماذج

يمب

وسطبهاولصنفصل

ثا

نييوألدا

ى

صيم-

ئهاوكأ
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ومابعدهاقبلهابماومتصلةيعد،مثل:فيبهكذا:بعدها

ولممليمان.جيد،مثلفيبهكذا:

الألفباء.بمالأبجدية،العربيةالحروف:أيضاانظر

جنوبفيجزرمجموعةيابجزرتشكلدجرر.،؟ب

مسافةعلىتقع.كارولينجزرمنجزءوهي،الهادئالمحيط

وحوالي،الفلبينوسطشسرقيكمأ؟006منيقربما

يابجزروتتضمن.باليابانيوكوهاماجنوبيكم)0023

يابحزيرةوتعتبرأصغر.أخرىوعشرا،كبيرةجزرأربع

روموج.وجزيرة،وماب،تاميل-جاجيلثم،الكبرىالجزيرة

عددأما2،اكم10قدرهامساحةالجزرمجموعةوتغطي

نسمة..0025منيقربماإلىفيصلسكانها

سطحهاأنكما،قديمةبلوريةصخورمنالجزروتتكون

بهاتحيطكما،وطويلةضيقةقنواتالجزروتفصلوعر.

تسمحالتيال!جيرةالشع!إحدىوهناك،المرجانيةالشعب

ياب،جزرسكانأما.طبيعيميناءبدخولالصغيرةللمراكب

مجموعةوهيميكرونيزيا،سكانوهم،الميكرونيزيونفهم

الزراعة.علىمعظمهمويعي!،الفلبينشرقىتقعصغيرةجزر

البطاطامن)نوعوالياموالموز،القلقاس!،هيالرئيسيةالمحاصيل

صيدأنكما،المداريةوالفاكهةالهند،وجوز(،الحلوة

فيموظفينالسكالىبعضويعمل.المهمةالحرفمنالأسماك

الجزر.حكومة

باعثم،يابوحكماكتشفمنأولهموالأسبان

ليابأصبحتثم.ام998عامفيلألمانياالجزرالأسبان

الذيمماللكبلمحطةبوصفها،دوليةأهميةام509عامفي

الهولنديةالشرقيةالهندوجزرالمتحدةالولاياتبينيربط

.واليابانحالئا()إندونيسيا

الانتدابتحتيابالمتحدةالأمعصبةوضعتثم

،أم189عامفيالأولىالعالميةالحربانتهاءبعد،اليابانى

وقعتثم.الخطوةهذهعلىالمتحدةالولاياتواحتجت

تعترفبأنتقضي،معاهدةعلىواليابانالمتحدةالولايات

الولاياتاليابانوتمنح،اليابانىبالانتدابالمتحدةالولايات

والراديوالكبلبخدماتيتعلقفيمامتكافئةحقوقاالمتحدة

تسمحكما،الاتزافهذامقابلفييابخلالمن

.هناكالدخولبحريةالمتحدةالولاياتلمواطني

بحريةقاعدةالجزرمجموعةاليابانيوناستخدموقد

ام(،459-1)913الثانيةالعالميةالحربأثناءوذلكوجوية

ثم.الحربأنتهاءعقبيابالأمريكيةالقوأتاحتلتثم

وصيةالمتحدةالولاياتم4791عامفيالمتحدةالأمجعلت

.الهادئالمحيطلجزرالوصايةإقليممنكجزءالجزرعلى

،الأخرىكارولينوجزر،يابجزرشكلتثم

،أم089عامفيميكرونيزيامع)تحالفية(فيدراليةولايات

أصبحتثم.المتحدةالولاياتمعاتفاقيةخلالمنوذلك

خلالمنالذاتيبالحكمتتمتعسيامميةوحدةالجزرهذه

.أم869عامفيالمتحدةالولاياتمعحراتحاد

،الهادئالمحيطجزرجزر،،كارولين:أيضاانظر

البشرية.الأجناس

يابجزيرةمنعامل

يعبئكارولينبغربي

حوربلمابالأكياس

يعدالذيالمجصالهند

يتمالتيالرئيسيةاصسلعةا

حزرحارح!تصديرها

كارولين.
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اتجد!.لليالانالطميعيالجمالتمتلالتيالكرزأزهارلهتحيطفوجيجبل

بانلياا

المحيطشمالفيتقعجزرعدةمنتتكوندودةاليايا!

،الآسيويللبرالشرقيالشماليالساحلقبالة،الهادئ

مناليابانوتتألف.والصينوكورياروسيامنلكلمواجهة

هوكايدو،:هيكبرىجزروأرلغ،الصغيرةالجزرآلاف

يمتدقوسامعاتؤلفحيثوشيكوكو،وكيوشعو،وهونشو،

نحواليابانفيويعيش.أكم/009حوالي

منواحدةاليابانيجعلمما،نسمة000.032.261

السكانية.الكثافةفىالعالمبلدانأعلى

تعنيالتينيهونأونيبونبلدهماليابانيونيسمي

الاسممنجاءفربماالياباناسمأما.الشمسمصدر

العالم.أنحاءمنالسياحالجميلةلمناظر

فيبولوماركوالرحالةعلي!أطلقهالذيريبالغوالإيطالي

الجزرعنسمعوالذي،الميلاديعشرالثالثالقرننهاية

الصين.عبرسفرهأثناءاليابانية

عليهايضفيكا،اليابانمعظموالتلالالجبالتغطي

جبلوأشهرها،بركانيةجبالهامنفالكثيرمرموقا،جمالأ

والتلالالجبالوتحتلاليابازا.فيقمةأعلىوهو،فوجي

السكانغالبيةجعللحطأرضها،منشاسعةمساحات

وتشمل.السواحلامتدادعلىضيقةسهولفييعيشون

الزراعيةالأراضيأفضلمنالكثيرالساحليةاسمهولهذه

السكانمن78%يعيش.الرئيسيةالمدنومعظمااليابانفي
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ع"موجزةحقائق

لأ!حطوكيو:العاصمة

حأ.اجاكانيةا:الرسميةاللغة

!3؟عع!!/؟ث.(الشمس)مصدرليهودأوليبود:الرسميالاسم

!7في!إمبراطورنا(.)يعيمق!يميحاو:الوطنيالتد

"،1"ز!"ى/خت3لأ.3:أم!!.قعداد:الكبرىالمدن

*ى؟بر*ءبركأ3لاءلا-.-ض?دلسمة361،8)735طوكيو

"6ة!لمسحة022.3)133مايوكوها

هوارتماعوأدنى.م)7763فوحيحلهوحلأعلى:الارتفاعسحمة623.2لأ108أوساكا

الصر.سص!اثمستوىسممة451.2لأ713ناغويا

وأمطهارامعتدلاوشتاءحاراصيمااليالالىووأزو!حويمت!هد:المناخسممة671.1لأ742سابورو

العظمىالحرارةدرحةيصبمتوصط.المصولحميعدىمتوسطةلسمة01447711صي

حرارةالأشهرأكترم!وهوأعسصفي3!م0افيحوعارالسمة3011461كيوتو

هوكايدوجزيرةأما.حرارةالأشهرأقلوهويايرفيم58حوافيو

مربرودةأكترفهيالمرتفعةالحبالوماطقهولشوحريرةشحال

ا!كميص.افيمماخاألطصالتتاءديشسللآلحكمرو

.والاحتفالاتللرسمياتوإمبراطورلرلمايكةدممقراطية:الحكومة

الإمراطور.:للدولةالرسمىالرئي!

الوزراء.رثير:الحكومةرئيس

منوطلفالوا!محلسويشمل،ا!دايتاهو:التشريعيةالسلطةأر!هميةعلىحمراءشمس!هوأم485عاماحتيارهتماليابانىالعلم

عفحوا.252استيوحاو!حلسعضوا،005بيضاء.

ويعاوفالتشرييالمجلصيحتارها!رراءارئيصر:التنفيذيةالسلطةهدايعود.بتلة61م!مكولةأقحوانةم!يتألفالإمبراطوريالشعار

الورراء.رئيسيحتارهماأرريناالورراء.المس!!مئاتإلىاممةالماللعائلةالشعار

مقاطعة.74:السياسيةالأقساموالمناخالسطح

تعداد،نسمة126لأ000.032؟أم!69تقديرات:السكانعددأماملآسيا،الشرقياحمماحلاقسالةا!ادئاالمحيصأشمالدى:الملوقع

:م1002تقديراتوحس!،!سمة145116231:أم099!شرأربعمناسالالىاتتكودوكوريا.والصر،،الاتحاديةروسميا

سح!ة.000214281الحمالتحت!!و.شي!صوكيوشو،،هوكايدرهولشو،:هيرئيسية

2.سسحةاكم334:السكانيةالكثافةكتير!يال!مغيرةالسهولتطكوليمما،اليالانمعطأحراءواورل

ريرو.%22حضر،78%:السكانتوزيع.،احمعواح!!الحهريةالأحواضتتص!!حيمماحصوصاالمناطقم!

تقريبالايحينايىم!لالكام!!السكاديعد:والوطنيةالعرقيةالمجموعات.السهولفياصسكالىامعظميعيش

.الحوري!!مرصغيرةأقليةوحودمعنحواشئيسيةالأرحالجزرتمتد.2كم108377:المساحة

اضقليديةاالديالةوهيششوالس!!الىمن%09:الرئيسيةالدياناتمحموعويبلغ.أحرىاالحمو!إدىالشرقيالعتمحالس13لم009

أصوديةوااصتشوبايديموناليالايهير)معظمالبود!!من75%،اليالالية.كم2649اليالانيةالسواحلىأطوال

.نصارى%أم!أقلواحد(،آدضي

لاقتصادا3،؟!ج66-!1،ممكل-،\

/1((حزيرة

والدحاح،البيصالحمارير،،الحليصأ،رر،1:الزراعة:الرئيسيالإخماجرد!وسياأ!أتلي!لى.ءلم

الأبيض،الفحل،ال!ييوالكرباحصلصاالأ!ار،الحومم!عوليا3ءألم)و،كالمحرلمثاأ

ي!،ا!سرد1،لةلتوا:كسمالأا0ياحشا1،سفىليوا،لتقالرا،طسلمطاا/مم!لا3رز4فثإب3لا

المحارالمروحى،أسحر،،السالمولى،الحبار،المولوك،سرطاداالماكريلعص-خ!؟!!؟ر!

ص!رءلحز!حميئأ

ئيةالكهرباالمنتحات:لصناعةا.رلمحاا،لعحرياا!ش!ا--+صلاكوافياورأزرلم،صىلأ!؟.

الموادوالهولاد،الحديدمنتجات،الآلات،السيارات،والإاممزوليةالصلن!أبر!خح!وبرأ-3!فم--ىاليالألا

.الساعات،البصريةالأحضة،والممتمرولاتيةالأغدا،الحيميائيةءحضراله!وليةكورلا!ص،\اءل!كأارإ؟اررحط

الصعرى،الوحدةلمعرفةاير.ا:هىالأساسيةاالنقدوحدة:العملة،،!لمصصصعبر+هـء"؟!!لم--:صيلأ!لثمما!

لاالمملركاهـكسيث!كع.+

النقود.النةلطراشط!لىب!/أدهـنركىل!7لأ،،؟ىلوحرنيى

:م2991عامبلغ:الإجماليلوطنىج!لمس.لمل!!جرقيو2،ر!ب!رتوريميعامى

:لفرداحلد!توسط.أمريكىولارد000،000،000/0763عتايواد+ءدسوحررحيما..1-صص1رمش-

أمريكيا.ولاراد73492.----صربر*201"..العيهيىححصشلرىأ.بر؟
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،الإلكترونيات،السارات:الرئيسيةالصادرات:الخارجيةالتجارة

المعدات،المكاتبأجهرةوالمولاد،الحديد،التسجيلأجهرة

المعدلية،الحامات،النفط:الرئيسيةالواردات.والبصريةالعلمية

الحبو!.،الأسماك،الححريالفحم،الأخمنساب

الأمريكية،المتحدةالولايات:التجارةفىالرئيسيونالشركاء

كوريا،المتحدةالعربيةالإمارات،السعوديةاحربيةاالمملكة،الصين

ليا.ستراأ،نياألما،لجنوديةا

حزيرةوسطفيتقعفيها.الكبرىوالمدينةاليالانعاصمةطوكيو:

طوكيو.انظر:،المعلوماتمنلمزيد.اليابالمجةالحرر!صرىهونشو

اليابانية.الأرضاقلبوتع!ىشبو،تدعىهونشو:وسط

لقمةمعصنشطعيرلركاليحبلوهو،يالانيةقمةأعلى.فوجيجبل

منهولالقرب،حميلةلحيراتوخمسالغالاتبهتحيط.حليديه

!مالجو!وإلى.المجاورةهاكولىمسطقةفيالساخسةتمإلحمامات

ا!عرةاالصحريةبشواطئهاإيزوحريرةشبهتقع،فوجيجبل

المتموعة.وأزهارهاالمعتدلومماحها

لارتفاعلبوذابرونريتمثالفيهايوكوهامامنبالقربتقعكاماكورا.

.أم4.1

الغنيتولقعوجومقامفجهاكمأ05طوكيوعنتسعدمدينةنكو.

.والحيوانللإنسالىالملونةاكقوشلا

كيجونوشلالتشوزنجىلحيرةفيهاحبليةمسطقةالوطنىنكومتنز،

متر.أ00لارتفاع

!مالفترةفياليالالىوعا!حمة،اليابانيةالحاضرةقل!كيوتو.

وحدائقالقديمالإممراطوريالق!مرقلعةفيها.أم4868-97

معبد005.1منوأكثرللششو،مقام002منوأكترمتعددة

البساطةوجهعلىتحافظالتاريحيةالخمتحبيةالبيوتزالتما.لوذي

معبدكبرأكتحيورمعمدوفيها.ا!ذهبلامطليةالسرادقحدرادوكل

الياباد.لي

مأ2.6تودايجيمعبد.الميلاديالتامناغرنافيقديمةعاصمةنارا.

معمديحتوي.العالمفيخشبيهلايةأ!حخمفيلمودالرونزيتمثال

العالم.ديالحشبيةالمبانىأقلىمدعضعلىهوريجي

الكهربائية،الأجهزةالملاب!،حيثم!الصناعياليابانقلبأوساكا.

الدولية.للتجارةمركز.وهيالإلكترونيةالمعدات

السيراميك.،الآلاتتمئالخسئ!،صناعيةمديمةناغويا:

كيوتوفىضريح

بطوكيوكابوكيمسرح

حطوطناغوياجنو!جزيرةشهفي:الوطنىشيما-اسىمتنزه

متعرحة.ساحلية

الرياضاتفيهاتمارس،ا-لمزيرةوسطفيمرتفعة.جمالاليابانيةالألب

.غاباتبها،التلجية

فنون،المعماريةالتقاليدع!تحافظ،الياباليةالأل!حا!ةعلى.تاكاياما

دمىصناعة،الخشبعلىحفر،ورقصساعة،يدويةوحر!

وألعا!.

شوارعبها،الثلحيأجابانابحرساحلعلىالفمانينمستعمرةكانازاوا.

تاريحي.وجومتعرحة

توهوكيو.تدعىهون!ثو:شرقشمال

الوطني.هاشمناتى-تووادامتنزه

واسعة.لرية،لركانيةفوهة.تووادابحيرة

هونشوغرب

نصبأقيملناؤها.وأعيدأم49ءعامذريةلقمبلةدمرتهيروشيما.

الق!بلة.موقعلىللسلامتذكاري

نيةالس!ظالكتافةفيهاتقلاليالا!،،شمالأقصىليجزيرةهوكايدو.

غابات،ألبانمزارع،متعددةقوميةمتنزهاتلهاالبلاد،ببقية!قارلة

.الحضرةدائمة

حسرالأردع،الرئيسيةالياسانيةالحزر!يحزيرةأصغرشيكوكو.

يربطأم889عاماتحثيهاحديديةسكل!وخطللسيارات

جزيرةفيكرالتسيكيمسطقةمعثسيكوكوجزيرةفىتاكاماتسو

منالعديدفيها.والمزارعالغاباتتعطيهاحبليةمنطقةهونشو،

.الزيارةمعابد

.متعددةجزربهوكيولتسو،لتحيكوكوصهولشويمصل.لاندسيإن

،أم871عامبخيتهوكايدو،جزيرةفىالرئيسيةالمدينةسابورو.

منبالسكاناردحاماأقلالضلم؟.الممطعلىمتقاطعةالشوارع

موقع.المدينةعبروضيقطوءلمتنزه.الياباليةالمدن!نكثير

حديقة.الثلجمهرجاد.أم672(عامالشتولةالأوليمبيةللألعا!

افيبأقصىفيتقع،الأرئالىبرىاليابادجزرإحدىكيوشو.

بركانية.وأنشط!حارةيناليع،دافئبماختتمتع،الربى

للرومانكنيسة،الأجانبأمامفتحيالانيميناءأول.ناجازاكي

ضربت.أم795عامصلبوانصراليا62لذكرىإحياءالكاثوليك

مماتلة.قنبلةهيروشيماعلىألقيتاأنلعدأم459عامذريةلقنبلة

الوطي،آسوجبلمتنزهبجاورهسوزنجيمتنره،كبيرةقلعةكماموتو.

البركانمب.بالنحتساطالمماطقأشصمنوهو

المعلي.الطينبرك.الينابئالحارةفىالامشحمامبيبيو.

.!حيماساكوراحبلويف(حلئثاغولتحيماعلىكاغوشيما.

واليودصفي.والرتقالالنخما!بأشحارتشتهر
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الحديثةالحضارةمراكزتشغل.الحضريةالمراكزفي

طوكيوومدينة.الرئيسيةاليابانمدنوالصناعةوالتجارة

علىوتقع،اليابانفىالمدنكبرىوتعد،العاصمةهي

الاراضيفيمنطقةأوسيعيعتبرالذيكانتوسه!!

يتجاوزأخرىمدنثلاثاليابانفيتوجدكما.المنخفضة

نسمة.مليونيمنهاالواحدةس!!ان

لاحيث،العالمفيالصناعةع!القةمنواحدةاليابان

الولاياتإنتاجسوىاليابانيالصناعيالإنتاجيفوق

منمتسوعةمجموعةاليابانيونصنعوقد.المتحدة

والفولاذوالحديدوالحواسيبالسياراتفيهابما،المنتجات

وأصبحتوالتلفاز.المذياعوأجهزةالبلاستيكومواد

ذإ،الطيعيةمواردهاقلةرغهـارئيسيةاقتصاديةقوةاليابان

،الصناعاتتحتاجهاالتيالخامالموادمنكثيراتستوردإنها

الرئيسية.التجاريةالبلدانمناليابانتعتبركما

الشرقيةالحضارتينصورةاليابانيةالحياةوتعكس

القديمةوالتقاليدالعاداتببعضتمسكفمن،والغربية

افومسرحياتومشاهدةالقديمةاليابانيةكالمصارعة

التقاطرإلى،السنينمئاتقبلماإلىتعودالتيوالكابوكى

الغرليةالملالسولبسوالمسرحياتالأفلامأحدثلمشاهدة

منوكثير.الاحتفالاتفيالتقليديالكيمونولبسثم

أمخربياالطرازينكلافنهمافييدمجوناليابانيينالفنان!ت

والياباني.

الصينيةبالحضارةكبيرةلدرجةالقديمةاليابانتأثرت

وغيرها.وتقنيةولغةفنمنالكثير،منهاوامحتعارتالمجاورة

السادسالقرنمنتصففيكانالياباندخلأوروبيوأول

البلدانمنعددمعالتجارةوبدأت.الميلاديعشر

حكامقررعشرالسالغالقرنبدايةفيأنهغير.الأوروبية

حمايتهابغيةالخارجيأعالمامعاليابانروابطقبماأسالانا

مأ853مشةإلىالعزلةهذهواستمرت.الأجنبىأضفوذامن

إلىالحربيةبسفنهبيريماثيوالبحريالقائدجاءحينما

اليابانفتحإلىهذاالقوةالمشعراضوأدىطوكيو.خليج

الامريكية.التجارةوجهفىام485سنةموانئهامنلاثنين

بدأت،الميلاديالتامئكشرالقرنمنالسبعينياتوخلال

.الوجوهكافةمنالبلادلتحديثشاملةحةحرالحكومة

صناعيةدولةإلىالعشرينالقرنأوائلفياليابانوتحولت

الدولةأمورفيالعسكريونتحكموقد.عسكريةقوةذات

.الميلاديالشمرينالقرنمنالثلاثينياتلحلوأ!

هاجمأم،419عامديسمبرشمهرمنأ!سابعاوفي

فيهاربربيرلفيالأمريكيةالبحريةالقواعداليالانيون

البلادعاصمةأنهاكما،اليالالىديالرئيسيالتحاريالمركزطوكيو

مدلها.وأ!صر

ودويحم!،اليمنىالصورةلىيدو،كما،الحقولليالأررشتلاتأ!العمايعرس.اجابارافىالزراعيةالأراضيا!كورمنأكترتحتلالأرزحقول

.اليسرىالصورةفييدوكحاالمحصول
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العالميةالحربالمتحدةالولاياتأدخلمما،هاوايجزيرة

فيمالكن.مبكرةانتصاراتعدةاليابانيونوحقق.الثانية

الحلفاءودولالمتحدةالولاياتلصالحالموقفانقلببعد

الطائراتأسقطتأم459أغسطسشهروفى.الأخرى

هيروشيمامدينتيعلىذريتينقنبلتينأولالأمريكية

استسلمت،ام459سبتمبرمنالثانيوفي.وناجازاكي

الثانية.العالميةالحربوانتهترسميااليابان

فالكثير،هزيمةشرمهزومةاليابانالحربتلكتركت

اليابانيةوالصناعات،أنقاضإلىتحولتاليابانيةالمدنمن

مهارةأنغير.اليابانالحلفاءقواتواحتلت،تحطمت

آثارعلىللتغلبدؤوببشكلعملتاليابانىالإنسان

،الميلاديالعشرينالقرنمنالستينياتنهايةفمع.الحرب

النجاححاز.عظ!صناعيةقوةاليابانأصبحت

لاالحاضر،الوقتوفي.العالمإعجاباليابانيالاقتصادي

مستوىيفوقمعيشيبمستوىقليلةشعوبإلاتتمتع

.اليابانمعيشة

الحكمنظام

احتلالقواتقبلمنالحالياليابانيالدستوروضع

فهذا.ام479عاممايومنالثالثمنذتطبيقهوتمالحلفاء،

جذريا.تغييرااليابانيةالحكومةغيرالديمقراطىالدمشور

معطا،أم988عامفيأعلنقدكانيابانيدستورفأول

فقدأم479عامدستورأما.اليابانىللإمبرأطورالحكمقوة

كما،اليابانيالشعبإلىالإمبراطورمنالسلطةتلكنقل

وحرية،الرأيكحرية،الإنسانيةالحرياتمنالكتيرضمن

الدلحشورقسموقد.الأحزابوحريةالصحافةوحريةالدين

والتنفيذيةالتشريعية:الثلاثالسلطاتبينالمهام

سنة2.سنمناليابانيينالمواطنينلجميعيحق.والقضائية

النساءحقأم479عامدستورضمنكما.الاقتراعوأكثر

.الانتخابفي

مختلفةأزمنةفىاليابانىالإمبراطورتمتعالإمبراطور.

عامدستورحدبينما،كبرىبسلطاتاليابانيالتاريخمن

رمزاالإمبراطورأعتبرحيثالإمبراطور،لمملطةمنأم479

احتفاليةبالكاملالإمبراطورومهام.شعبهاولوحدةللدولة

وراثي.ال!مبراطورومنصب

منيتألفوهو،اليابانيةالقوانينيسن.الدايت

يتمعفمواء..منويتألف،النوابمجلسبممجلسين

وشألف،المستشارينومجلس،أرئسنواتلمدةانتخابهم

سنواتثلاثكلنصفهماختياريتمعضوأ252من

عضو001اختياروشم.لمشواتستلمدةالمجلسلعضوية

اختياريتمبينماككل،الدولةمنالمستشارينمجلسمن

ولاية.47أعضاءبينمنعضوا521

وتمأم،989فيلليالانإمبراصوراهيروهيتو،والدهخلفأكيهيتو

.أم9!.عامتنصيمه

الدايتأعضاءبينمناختيارهيتمالوزراء.رئيس

الذيالسياسيالحزبرئي!!عادةوهو(،التشريعي)المجلس

مجلسيساعد.التشريعيالمجلسمقاعدمعظميحتل

الوزراءرئيسيعين.الحكومةأمورتسييرفىرئيسهالوزراء

مناختيارهميتمالوزراءنصفمنوأكثر.حكومتهأعضاء

)الدايت(،1التشريسألمجلسأعضاء

منكلفىالناخبونينتخب.المحليةالحكومة

تتألف.عموميةوجمعيةحاكماوالأربعيناسمبعةالولايات

يختارقريةأومدينةاصلوفي،وقرىمدنمنولايةكل

المحاي.والمجلسالبلديةرئيسالسكان

سياسية،أحزابعدةاليابانفييوجد.السياسة

حزبوهو،الليبراليالديمقرا!شطالحزبنجاحاأكثرها

منأكثرالتشريعيالمجلسفيبمقاعديحظىالذيالمحافظين

الديمقراطىالحزبيمثل.أم559عاممنذاخرحزبأي

يكسبوأخذ،تمويلهأ-حلمنالريفيةالمناطقعادةالليبرالي

والحرفيين.الموظ!نبنخصو!االمدنفيأكبرشعبية

اليابانيالاشتراكياطشبهوالرئيسيالمعارضوالحزب

هناك.العماليةاولعموعاتمندعمهمعظميستمدالذي

الحكومة)حزبدلوميتوحزب:صغيرةأخصىأحزاب

اليابانحزب،الديمقراطيالاشتراكىالحزب(،النطف

الجديد.
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العلياالمحكمةهىأيابانافيمحكمةأعلى.المحاكم

يسميقاضيا.عشرواربعةالقضاةرئيسمنتتألفالتي

فيماالإمبراطوريعينهالذي،القضاةرئيسالوزراءمجلس

عشرالأربعةالقضاةالوزراءمجلسيعينبينمابعد.

المسائللتقريرالنهائيةالمحكمةهىالعلياوالمحكمة.الآخرين

محاكمثمانيمستوىالأقلاليابانيةوالمحاكم.الدستورية

منكبيرلعددبالإضافة،محليةمحكمةهو.علياإقليمية

،الصغرىوالقضاياأفاتالخافيتنظرالتيالصغرىالمحاكم

المشكلاتتعالجالتيالعائليةالمحاكممنكثيروكذلك

ال!هلية.

الدستور،بموجبلليابانيحقلا.المسلحةالقوات

لهذابحريةأوبريةأوجويةقواتتملكأنأوحربإعلان

بريةقواتاليابانلدىفإن،نفسهالوقتوفي.الغرض

الدفاعقواتحجميبلغنفسها.عنللدفاعوجويةوبحرية

اختيارية.فيهاوالخدمةفرد،0003/42اليابانية

المحليةالحكومةأجزاءأءكبرالولايات.اليابانيةالولايات

ولاية.47عددهاويبلغاليابانفي

السكان

حصالياليابانفييعيش.السكانعدد

العالمفيدولةأكبرلم!ابعةيجعلهاكا،000.032.261

منالفترةخلال.السكانحجمحيتمن

ثلاثمنأكثراليابانسكانتضاعفأم079-ا087

علىيزيدماإلىمليونا03منعددهمتزايدفقد.مرات

انخفاضأدىام،079عاممنذ.نسمةميلون001

يبلغالذيالسكانىاضموامعدلخفضإلىالمواليدمعدل

سنويا.%.،همنأقلالآن

ذإ،العالمفيالسكانية،الكثافاتأكثرإحدىاليابان

ويعيش2./كمنسمة334فيهاالسكانيةالكثافةتبلغ

تشغلالتيالساحليةالس!ولفيالسكانمن%09حوألي

بقاعأكثرمنالسهولفها-5لذا،.اليابانمساحةمن02%

.بالسكانازدحاماالعالم

يبلغالتيالعاصمةطوكيوفياليابانيينملايينيزدحم

تبلغ.نسمةالمليونوثاثملايينثمانيةسكانهاعدد

يعيع!2./كمنسمة0004.1طوكيوفيالسكانيةالكثافة

مليونيمنأكثروناغوياوأوساكايوكوهاما:منكلفى

المليونسكانهايتجاوزأخرىمدنسبعوهناك.نسمة

اليابانيينأنتفيدأدلةالعلهإءوجداليابمانيين.سلالة

مناليابانجزرإلىهاصرتعدةشعوبمنينحدرون

منموجاتعبرجاءفمعظص!مآسيا.منمختلفةمناطق

الكورية.الجزيرةشبه!رالاسيويالبرشرقيشمال
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الجزرأنغير.اليابانجنوبيتقعجزرمنجاءوبعضهم

الذينبالسكان.مق0045عاممنذمأهولةكانتاليابانية

والثمار.النباتاتوجمع،والبحريالبريبالصيدعملوا

نمطتعنياييبجومونالمب!ةالحضارةهذهوتعرف

يشبهبرسحمالمزينالفحاريصئالسكانكانحيث،الحبل

.الحبال

أخرىموجاتالميلاد،قب!الثالثالقرنخلالظهرت

زراعي.مجتمعالجومونمحلحلحيث،المهاجرينمن

هؤلاءعملأغد.يايويلاسمالحضارةهذهدعيتوقد

القرىوأقاموا،الرويةالحقولفيالأرززراعةفيالسكان

نأويعتقد.الساحليةوالسهولالنهريةالأوديةامتدادعلى

يعتقدكما.السلالةهذهمنينحدرونالحالييناليابانيين

عامحوالياليابانفيعاشواالذينالسكانأنالعلماء

منالحالييناليابانس!صانكبيرحدإلىيشبهونأم..

.العاموالشكلاللغةحيث

انظر:.الآسيويالجغرافيالعرقإلىاليابانيونينتمي

أكبروال!صريونالصينيونويشكل.البشريةالأجناس

00007حواليأجابانافييعيم!إذ،اليابانفيالأقليات

نسمة15).00إلىبالإضافةكوري000/675،صيني

شيهوكايدوجزيرةفيمعظمهمايعيع!الذينالأينومن

اليابانيينمع!الأينومنالكثيرتزاوج.اليابانشممالىأقصى

عرقياالاينوبقيةيحتلف!.اليابانيينوالتراثالحضارةوتبنوا

الأينوأنالعلماءبعضرويعتقد.اليابانيينعنوحضاريا

اليابانس!صانقبلمنالشمالباتجاهطردواأصلايابانيون

.شعوبالأينو،ان!:.الحاليين

والتحيز،الإجحافمناليابانفيالأقلياتتعاني

وأإيظتدعىالتيالياباني!تمجموعةمعاناةوأكثرها

نسمة،000،021/1عدده!ايتجاوزالذينبراكصمن

كإعدامأ!الأعماببعضاشتهرتالتيالقرىمنجاءوا

وهي،أسوذيةاوتعتبرالجلود.ودباغةااللأبقاراصاوذالمجرم!ت،

ومنالأعمالهذه،اليابانفياشئيسيةالدياناتإحدى

رعمالبراكومن،جماعةشإنلذأك.نظيفغيربهايعم!!

التمييزمنتعاني،اليابانيينسائرعنعرقيااختلافهاعدم

الأحياءافيمنعزلينيعيشوناكبراكومنمنفال!صيرضدها.

حركةبدأواوقد.خاصةقرىفيأوالمدنمنالفقيرة

لمأنهمإلا،أفضلمعاملةعلىللحصولنشطةاجتماعية

محدود.نجاحسوىيحققوا

بعدةبهاالتحدثيتماشسمية،اللغةأجابانيةا.اللغة

أنحظها.فىبعضعنبعضهاكثيراتختلف،محليةلهجات

للتحدثالرسميأسشكلاطوكيوسكانلهجةوتمثل

فهيلذايفهمونها،تقريبااليابانيينفجميع،باليابانية

يجيدكماوالتلفاز.الإذاعةوشيالمدارسفيتستخدم

بعفالكلماتإنإذ،الإنجليزيةاللغةاليابانيينمنال!ضير

اللغةكتابةتعتبر.الإنجليزيالأصلمنمأخوذةاليالانية

كلإنحيث،العالمفيالكتابةأنظمةأصعبمناليالانية

التلاميذتعلماليابانيةالمدارسأنكمارمزا.يمثلحرف

منمزيدعلىللحصول.رومانيةبحروفاليابانيةكتابة

اللغة.،اليابانيةانظر:المعلومات

المعيشةأنعاط

الشعب)78%(أرباعثلاثةحوالييعيعثر.ا!لدينةحياة

الكبرىالمدنمناطقفيالحضريةالمراكزصىأجابانىا

وناغويا،وأوساكاويوكوهاماطوكيو:وهي،الرئيسية

منالكبرىاليابانمدنتشبههونشو.جزيرةفىوجميعها

عمارات،مزدحمةتجاريةمناطقبمالغربيةالمدنعدةنواح

بدءساعاتخلالمروريازدحام،الارتفاعشاهقةإدارية

المواصلاتمنوحديثةواسعةشبكة،انتهائهوعندالدوام

يومياينتقلونالسكانملايين،الأنفاقوقطاراتأصسطهحيةا

ونوعبمستواهافيمتنوعةمطاعموإليها،عملهمامقارمن

الأفلامأحدثأجابانيةاالمدنمنأحضيراتعرضكماأطعمتها.

العالم.أنحاءجميعمنالمسرحياتروالموسيقى

أكبرفىحتىمزدهراالقديمةالعاداتمنأس!صيرازالما

الشوارعجوانبعلىتنتشرالصغيرةفالمحلات،المدن

التىالقشكأطباقتقليديةموادببيعتختصفهي،الضيقة

كما،البيوتأرضيةلتغطةتستخدمالتيتاتاميتسمى

التىالألعابومحلات،المكتبيةالتجهيزاتمخازنتنتشر

تلبسالتيوالدمىالإل!ضرونيةالألعاباأحدثب!!تحمع

فيوالمتنزهاتالحدائقوتنتشر.التقليديةاليابانيةالملابس

حبجميعهاوتعكس،أصمسكانباازدهاراالمدنأكثر

المسرحياتالمواطنينمنالكثيريشاهد.للطبيعةاليابانيين

التقليدية.المهرجاناتفيويشتركون،اليالانية

م،مرتفعمعيشةبمستوىالمدينةسكانيتمئمعظم

فيمنهمالكثيريعمل.المجاورةالفقيرةالمناطقبعضوجود

والمكاتب،،والمطاعم،والفنادق،والمصانع،المصارف

كما،الخاصةأعمالهبعضهمويملكالتجاريةوالمحلات

نسبةتنخفض.الحكوميةالوظائففيالاخرونيعمل

معظمأنلدرجةقوياليابانيفالاقتصاد،اليالانفيالبطالة

المؤسمماتبعضتضمنكماعملا.يجدوناليابانيين

.الحياةطوالبهايعم!!لمنالعملاليابانية

حديثةشققذاتعماراتمنالمدينةمساكنتتألف

بسيطة،أضقليديةاالبيوتمعظم.تقليديةيابانيةوليوت

معظمهامحاطالخشبيأجمناءامنطابق!تأوطابقمنتتكون

المدخل،مستوىمنأعلىفهيالبيتأرضيةأمالالحدائق.

عندمانعالآ.ويلبسونالمدخلعندأحذيتهماالأفرادوشرك



الميوتهدهتتميز.حوأطالطميعيبالجماليمتازتقليدييابانيبيت

الممزلقةالورقيةوالحواجزالجذابةالقرميديةوالسطرحالجميلةبالحدائق

.الغرفبين

الورقمنمفصولةالغرفتكونالمعيشةغرفةيدخلون

وشكلها.الغرفحجمبتغيريسمحمما،المتحركالمقوى

القشبأبسطةالأرضتفرش،التقليديةالغرفوفي

نهاراجلوسغرفتستخدمبحيثالغرفوترتب،الياباني

فيالرئيسيةالغرفةتشكل.صغيرةالمساكنلأنليلاوللنوم

ويحتوي.المزخرفاتعليهاتعلقزاويةالتقليديالبيت

أكثرأوواحدةغرفةعلىاليابانيةوالبيوتالشققمنالكثير

أرضهاتغطىحيث،الأوروبيةالطريقةعلىمفروشة

العالم،مدنمنكغيرها،اليابانيةالمدنوتعانيبالسجاد.

الشوارعوازدحامللسكانالمعساكنتوافرفينقصمن

والهواء.الماءوتلوثوالطرقات

البلداننقيضعلىاليابانيةالمدينةفىالجريمةتنتشرلا

فيعليههوممابكثيرأقلاليابانفيالجريمةفمعدل،الغربية

يمكنكالمثالممبيلعلىطوكيوففى،الغربيةالمدينة

المدينةشوارعمعظمفىوالسيرالعامةالمواصلاتاستخدام

.بأمانوالنهارالليلمنساعةأيفي

(%)22اليابانربسكانحوالييعيش.الري!حياة

السواحل،امتدادعلى،الريفيةالمناطقوفي.الريففي

وجمع،الأسماكصيدعلىاليابانيينبعضيعيعق

المعيشةمستوىلكن.للأكلالصالحةالبحريةالأعشاب

فمعظمهم،الثانيةالعالميةالحربمنذكبيربشكلارتفع

وغسالة.،وثلاجةملوناوتلفازاسيارةيملك

التىالأرضاليابانيينالمزارعينمعظميملككما

اليابانيونويستخدم.الزراعيةالجراراتباستخداميفلحونها

يرفعمما،الحديثةالزراعيةوالأساليبوالمبيداتالأسمدة

أفرادأحديعمل،الأحوالمعظمفىكبير.بشكلالإنتاج
277نبالياا

المددسكانمنللكتيرالمآوىتؤمنالتيالجديدةالشققبنايات

تعانياليابانيةالمدنمن،نالكثيرعليها،الطل!إنشاؤهايسايرلا.اليالانية

المساكن.فيلتمديدنقصم!

بعضأقيمتلقد.المجاورةالمدينةفيالريفيةالعائلة

معظموتسكن.العمالةتواؤربسببالأرياففيالصناعات

يشبهالذيالخشبيالتقليدياليابانيالبيتفىالعائلات

إلىواحدةغرفةمنالريئليةالبيوتوتتألف.المدنبيوت

الجديدبينماالقشمنسطحهمنهاوالقديم،غرفأرلغ

بالقرميد.مسقوفمنها

منذالمدنإلىالريفس!انمنالكثيرهاجر

الصناعة،فيللعملوذلك،العشرينالقرنمنالخمسينيات

الزراعةأصبحتثمومن،الأعلىالدخلمستوىحيث

بالمسنين.خاصةحرفة

يعيشونأم459عام!بلاليابانيونكان.الأسرةحياة

والأبناءوالاباءالأجدادتشملالعدد،كبيرةأسرضمن

علىكاملةسلطةوللزوج.وأسرهمالأعماموأحيانا

يختاركماعمياء.طاعةآباءهميطعونوالأطفال،زوجته

لا،الحالاتمعظموفيلأبنائهما.المناسبالزوجالوالدان

.الزواجقبلبعضهماالعروسانيعرف

صغيرةأسرضمناليابى،نيينمعظمفيعيش،اليومأما

الأسريةالرابطةزالتما،.فقطوالأبناءالاباءعلىتقتصر

العلاقاتأصبحتالثانيةالعالميةالحربمنذولكن،قوية

أكبر،حريةأخذوافالأبرشاء،رسميةأقلالأسرةداخل

وتبعا،بأنفسهمحياتهمشركاءيختارونمعظمهمفأصبح

،العائلاتبعضوفى4.الشخصهومصلحتهملقناعتهم

يختار،الغالبفىولصن،،أبيهمهنةالأكبرالابنيرث

يرغبها.التيالمهنةالأكبرالابن

فيللمرأةالمعساواةحقأم479عامدستورضمن

البيت.خارجحاليايرصلنالنساءفمعظم،المجالاتجميع
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العمللاستئنافوتعود،الزواجحتىالنساءمعظموتعم!!

النساءبعضتزاولكمابالمدرسعة،الألناءاالتحاقبعد

والسيا!ي.الاجتماعيالنشاط

ذاتالملابساليوماليالاني!تمعظميرتدي.الللابس

-اخرونيرتديلينما،البيتخارجالغربيالطابع

داخلاليابانيةالتقليديةالملابس-السنكبارخصوصا

داخلالغربيةالملالسالسكانغالبيةوترتدي،البيت

يلبسولا،البي!دخولعندحداءهاليالانييخلع.البيت

.النعالسوى

فيالأساسياالعنصرالأرريعتبر.والشرابالطعام

الخللاتبعضزمعهمسلوقاويؤكل،اليابانيالطهعام

يأكل.والفجلوالباذنجانوالخيارالملفوفمنالمصنوعة

غذائية.وجبةحس!طمعال!رزاليابافي

الأكلطريقةوأفضلللبروت!ت،الرئيسيالمصدروالسمك

الثانيالمصدرأما.النارعلىوشعواؤهلالملحرشهالسمك

شكلعلىالغالبفييؤكلالذيالصويافوأ!شهوأطبروتين

يأكلكمام،للص!إنكهةلإعطاءسائ!!ش!!بعلىأومعجودة

المشروبأصتساياويعتبر.أجحريةاوالاعشابأغواكهااليابانيون

.ال!صحولياتيشربونكما،شعبيةالأكثر

يحبذونإذطعامهمفيالطازجةالمواداليالانيونلفضل

ممضدةعلىغالباويأكلون.أططعامالطبيعيةالنكهة

بشكلالأطباقفيطعامهمبترتيبويهتمون،منخفضة

الحشبية.العيدانبامشخدامويأكلون،جذاب

كثيراأجابانيوناغيرالعشرينالقرنمنالخمسينياتمنذ

والخبزأصطيورالحوميأكلونفأخذوا،أنحدائيةاعاداتهممن

وجباتهم.منكثيرفي

الألعابمنأنواععدةاليابانيونيمارس.الترويح

القاعدةكرةوتعد،الفراغأوهشاتفيوالهواياتالرياضية

والتزلجالجولفإلىبالإضافةانتشاراأحضرها)البيسبول(

.الطائرةوال!صةالأرضيوالتنسوأسةالماأولنمك!الجليدعلى

يمارس.وال!صاراتيهالحودورياضةمنهمالكثيرويمارس

.الجبالوتسلقالصيدهواياتاليابانيون

يومشعبيةأكثرها،مهرجاناتبعدةأجابانيودايحتفل

حسلمنينايرشهرمنلالأواليومفييبدأالذيالسنةرأس

ويزورونالملونةالتقليديةالملابسيلبسونحيث،عام

الختلفة.الرياضةأنواعويمارسونالهداياويتبادلونأقرباءهما

ألعابهمويلعبونالشهيةالولائ!افيعدون،بيوتهمفيأما

الشهرمنأصثالثااليومفىالاحتفالاتوتنتهي،التقليدية

منتصفحتىالاحتفالاتفييستمرالبعضأنغير،نفسه

الشهر.

طريقتعنيالتيالشنتوهيالدياناتأقدم.الديانة

آلهةعدةأتباعهايعبدجدا.قديمزمنإلىوتعود،الآلهة

والصخوروالأنهارالجبالفيوتوجدكطميتدعى

،أم868عامفى.الطيعةعناصرمنوغيرهاوالأشجار

الدولة،شنتوأسمتهارسميةديانةاليابانيةالحكومةوضعت

إلغاءتموقد.كإلهالإمبراطوروتقديسالوطنيةتؤكدوهي

ونفى،الثانيةالعالميةالحربأعقابفيرسمياالديانةهذه

اليابانيينصفاتمنكثيروتعزى.إلهايكونأنالإمبراطور

اليابانيين.من%09منأكثربهايدينالتيالشنتولديانة

وبجانبها،البوذيةاليابانيينمن75%حواليويعتنق

البوذيةجاءتوقد.نفسهالوقتفيالشنتومعظمهميعتنق

يتشاء.كلىاليالانرلوعفيالمحتمترةالتزلحممحتحعاتتححمعونالجزلجون

جبالتهيئالبلاد.فىالممضلةالرياضاتمنالحليدعلىانترلحيعد

للتزلقرائعةماطقلالجليدالمكسوةالعديدةاليالاد

.العرضبدءقسلالحلبةعلىيستعرضوناللمارعون

!!-ء-كا



يشكل.م552حواليفىوكورياالصينمناليابانإلى

إلىالنصرانيةجاءتوقد،%امنأقلاليابانفيالنصارى

الأسبانالمنصرينبمأم055عامحواليفياليابان

الرومانعددالبروتستانتعددويفوق.والبرتغاليين

أعقابفيتطورت.اليابانفىالنصارىبينالكاثوليك

منمزيجعلىتشتملجديدةديانةالثانيةالعالميةالحرب

صينيةديانةوالكونفوشيةوالشنتو.والبوذيةالنصرانية

.اليابانفيكثيرونأتباعولهاكبيرتأثيرذاتالأصل

الأطفالعلىيجب،اليابانيالقانونبمقتضى.التعليم

سنواتوثلاث،الابتدائىالتعليممنسنواتستإكمال

الحكوميةالمدارسفىوالتعليم.الصغرىالثانويةالمدرسةفي

-6)منالطفلعمرمنسنواتتسعخلالمجانا

الإلزامى.تعليمهمالأطفالجميعيكملماوغالباسنة(،أ4

ألمسبوعيا.أليومونصفأيامخمسةالمدارسوتعمل

منمارسشهرحتىأبريلشهرمنالدراسىالعاميمتد

منالسنويةالمدر!سيةالعطلةتمتدبينما،يليهالذيالعام

بمستوىاليابانوتتمتع.أغسطسنهايةإلىيوليوأواخر

فوقفماسنة15منالأشخاصمعظمإنإذ،عالتعليم

وقتااليابانأطفالويقضي.والكتابةالقراءةيستطيعون

إتمامهموبعدلصعوبتها.اليابانيةاللغةتعلمفيكبيرا

المدرسةإلىالأطفاليذهبالصغرىالثانويةالمدرسة

بعدوذلكفيها،!شواتثلاثلدراسةالعلياالثانوية

ممن%9ءحوالىويذهب.القبوللاختباراتاجتيازهم

العليا.الثانويةللدرالممةالصغرىالثانويةدارستهميكملون

فنيةكلية06و.جامعة046حوالياليابانفىيوجد

ولا.وطالبةطالب000،08وبهاطوكيوجامعةأكبرها

وعلى.جامعة09اليابانفيالحكوميةالجامعاتعدديتجاوز

الكثيرالتلاميذيمضى.الكتابةفنيتعلمونابتدائيةمدرسةفيتلاميذ

الصعبة.اليابانيةالحروفوكتابةقراءةلتعلمالوقتمن

927نبالداا

امتحاناجتيازالفنيةالكليةأوبالجامعةيلتحقونالذينالطلبة

بمؤسساتيلتحقونالذينالطلبةنسبةوتبلغ.بذلكخاص

38%.الثانويةالدرالمحةإكمالهمبعدالعلياالدراسات

الفنون

بالفنونمتأثرةاليابانيةوالفنونالسنينمئاتمنذ

بدأتفقداليابانيةالفنونعلىالغربيةالتأثيراتأما.الصينية

فنوندائماهناككانتذلكومع.ام087عامحوالي

.متميزةيابانية

بالمقارنةناعمةنغمة4اليابافيللموسيقى.ا!لوسيقى

الطل،التقليديةالموسيقىوتستخدم.الغربيةبالموسيقى

ويوجد،اليابانفىشعبيةالغربيةالموسيقىتلقى.والناي

متخصصةخاصةمميقيةم!إفرقاليابانيةالمدنمنكثيرلدى

الغربية.الموسيقىفى

السطح

الجبالتغطيإذأخاذ،(طبيعيبجمالاليابانتتمتع

فيهاتكثركمامساصخها،من%07حواليوالتلال

68%تشغلالتيا)كاباتجبالهاوتغطيالمائيةالشلالات

للغايةمستقرغيرجزءعلمءاليابانتقع.اليابانمساحةمن

للهزاتعرضةبر!لهامما،الأرضيةالكرةدممطحمن

حواليسنويااليابانتمث!د.البركانيوالثورانالأرضية

سوىتحدثلاض!يفةمعظمهاأرضيةهزة0051

عدةكلفتحدثالمدمرةالعنيفةالهزاتأما.بسيطةأضرار

أمواجعنهاينجم،اتلمحيطقاعفيهزاتوتحدث.مشوأت

وفى)تسونامي(.الزلزاليةالبحريةالموجةتسمىمدمرة

منها06منأكثرزجمسيا،بركانا051علىيزيدمااليابان

نشطة.براكين

تعتبر.الصناعةفييساعدطوكبسجامعةفيللإلكترونياتمختبر

.اليابانفيالعلياالدراساتمعاهدأفضلطوكيوحامعة
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حفراليأضقليدييرااليابانييرالمعمارييرأتريظصالوطنيطوكيواستاد

تلك!ىطوكيو!ىعقدتالتىالصيفيةالأوليمميةللألعا!م4691عام

أنهارمعظمهاالأنهارمنكبيرعدداليابانفىويجري

علىيساعدلاالشديدوانحدارها،ضحلةقصيرة

المزروعاتلريتستخدمأنهاإلا،للملاحةاستخدامها

البحيراتاليابانجبالفيوتنتشر.الكهربائيةالطاقةوتوليد

ينابيعتظهركما،البراكينفوهاتفيبعضهايشكلالتي

.اليابانفيمختلفةمناطقفيالحارةالمياه

والجزر2.كم8037777اليالانيةالجزرمساحةتبلغ

هوكايدو،هونشو،:هىحجمهاححسبالكبرىالأرلغ

الأصغرالجزرآلافإلىبالإضافةشيكوكو،،كيوشمو

يقعوريوكيو.بوينجزرسلسلةاليابانتشملكماحجما.

اليابانبحرأماوشرقها.اليابانجنوبإلىالهادئالمحيط

أطوالمجموعويبلغ،الغربيةسواحلهاشواطئفيغسل

كم.7و484الأربالكبرىاليابانجزرسواحل

تبلمساحتهاإذ،اليابانيةالجزركبرىهونشو.

سكانمن8%0حواليعليهاويعيم!2،كم.414227

.اليابان

شمالىعبربعضهابجانبجبليةسلاسلثلاثتمتد

الجبالأوديةفىالمناطقهذهسكانمعظمويعيح!.الجزيرة

يقع.رئيسيةحرفةباعتبارهابالزراعةويعملون،الصغيرة

المحيطامتدادوعلى،الجبليةالسلاسلشعرقسيندايسهل

إنحنحاؤهتموقد.ياباليمعماريمهمدسالملع!هذاصمم.سراعةلأقواس

المسة.

حتىيمتدالذيإيشجو،سهليقع،الجبالوغربى.الهادئ

.اليابانبحر

وإلى،اليابانيةالألبجبالقممهونشووسطوتم!ي

تقطعالتىالبراكينمنسلسلةتمتدالجبالهذهمنالشرق

قمةأعلىيامافوجيأوفوجيحبلأشهرها،الجزيرةوسط

م776؟3نحويرتفعخامدبركانيجبلوهو،اليابانفي

السهولأوصيعكانتوسهلويعدالبحر.سطحمستوىفوق

الهادئالمحيطوحتىالألبجبالبينمايمتدإذ،اليابانية

مدينةعليهقامتوقد،للزراعةمهممركزوهوشرقا.

سهلهما،والصناعةللزراعةآخرانمركزانوهناكطوكيو.

كانتو.منطقةوغربجنوبفيويقعانأوساكاوسهلنوبى

أما،مموجةجبالمنهونشوغربيجنوبمعظميتألف

المدنوبعض،الأسماكصيدوقرىالزراعيةالقرى

فىالمتناثرةالصغيرةالسهولبعضعلىفتتوزع،الصناعية

المنطقة.

مساحتهاتبلغإذ،اليابانجزركبرياتثانيةهوكايدو.

حواليعليهايعيم!.اليابانشمالتم!ى2،كم78لأ.73

والجبالالتلالمنمعظمهاويتكون،اليابانسكانمن5%

كاريإيشيسهلالغربىجنوبهافييقع.بالغاباتالمغطاة

يعتمدفيها.الرئيسيةالزراعةومنطقةهوكايدو،سهولأكبر



فيقممهاأع!وتوجد،اليابانجبالأعلىاليابانيةالألبجبال

علىالكتجفةالعاباتتزدهر.اليابانيةالجزركرىهونشوجزيرةوسط

.الجبالسفوخ

وصيد،الألبانإنتاجعلىرئيعسيبشكلاقتصادها

بفضل،ترويحيةمنطقةأنهاكما.والغابات،الأسماك

مهيأةجعلهامماعليها،بكثرةالثلوجوتساقطالطويلشتائها

الشتوية.ياضاتللر

الأربعاليابانجزرجنوبأقصىتقعكيوشو.

عليهاويعيش2كم455/36تبلمساحتها،الرئيسية

وحتىالجزيرةوسطمنتمتد.اليابانسكانمن%أأ

الغربيشمالهاأما.الجبليةالغاباتمنسلسلةجنوبها

هذهفييوجد.واسعةوسهولمموجةتلالمنفيتألف

الزراعةمنطقةتمتد.المدنمنالكثيرالصناعيةالمنطقة

.للجزيرةالغربيالساحلعلىالرئيسية

الجزيرةمنوالجنوبيةالشرقيةالشماليةالمنطقةفىتنتشر

الحمموهضابالبركانىالرمادحيث،كثيرةبراكين

نية.البركا

ذإ،الكبرىالأربعاليابانيةالجزرصغرىشيكوكو.

من3%حواليعليهايعيحق2،اكم82256مساحتهاتبلغ

الجبالوتقطعها،الواسعةالسهولإلىتفتقر.اليابانسكان

الشمالفىسكانهامعظميعيش.الغربإلىالشرقمن

النحاستعدينأنكما.الختلفةوالفواكهالأرزويزرعون

علىالممتدالضيقالسهلوفي.الجزيرةهذهفيمهم

الختلفة.والخضراواتالأرزيزرع،الجنوبىالجزيرةساحل

نأإلىأليابانممتلكاتمنكانتوبونين.ريوكيوجزر

الثانية.العالميةالحربنهايةعندالمتحدةالولاياتانتزعتها

281اليابان

فىالرئيسيةالحررإحدىكيوش!و،أراضيمعظمتغطيالوعرةالمناطق

!عصغيرةطبيعيةموانئتش!ندمحنمجرةحزروتقع.الحنوبأقصى

للحزيرة.الغربيالساحلامتداد

عاماليابانإلىريوكيوشمالالمتحدةالويلاياتأعادتثم

الياباناستعادتكما"أ.أ689عامبونينوجزرام539

ذلكفيبماريوكيو،-!زربقيةعلىمميطرتهاأم729عام

ا؟صموعة.هذهجزركبرىأوكيناواجزيرة

منتمتدجزيرة001عاىيزيدماريوكيوجزرتضم

حوالىعليهاويعيش،جنوتايوانإلىشمالآشيكوكو

بونينجزرتقع2.كم)0123مساحتهاتبلغ.نسمةمليون

ظهوربينالوقتوتحفاوتاليابار(،فىالربيعبقدومتنئالكرزأزهار

المناطقفىمايوأواحرإلىبيةالجمالدافئةالمناطقليمارسمنالأزهار

.الشمالفيبرودةالأكثر
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جزيرة79منوتتألف،اليابانشرقكم079بعدعلى

عليهالعيش2،أكم60قدرهامساحةعلىتمتد،بركانية

جزر.ريوكيو،جزر،،بونين:انظر،نسمةأ،009حوالي

المناخ

إلىالشمالمنكبيربشكلاليابانمناخيتباين

بمناخكيوشو()شيكوحص،الجنوبيةالجزرفتنعما،الجنوب

جزيرةأما،معتدلوشتاؤهاطويلحارفصيفهابمدافئ

جنوبفيمعتدلوالشتاء.رطبدافئفصيفهاهونشو

وتشهدالجليد.فيهيسقطباردفهوالشمالفيأما،اليالان

باردفصيفهاهوكايدوأما،مشمسينوخريفاربيعاهونشو

السويد.كجنوبمثلجوشتاؤها

وتياراليالانكتيارالبحريةبالتياراتاليابانمناخيتأثر

تدفئةعلىالجنوبمنالقادماليابانتياريعملأوياشو.

الذيالشمافيأوياشوتياربعكسبها،يمرالتيالسواحل

وشماللهوكايدوالشرقيالساحلتبريدعلىبدورهيعمل

هونشو.

الغربيةالشماليةالموسميةبالرياحاليابانمناخيتأثركما

الغربيةالشماليةالسواح!!علىالثلوجلحمقوطتسببالتي

شرقية،جنوبيةإلىالرياخهذهتتحولالصيفوفي،لليابان

شرقيباستثناءورطباحاراوجنوبهااليابانوسعطتجعللذا

.يدوهوكا

الأمطارمنسمأ..الأقلعلىاليابانعلىتسقط

يونيومشصفمن:رئيسيانمطرفصلااليابانفنيمسشويا.

اليابانوتجتاحديسمبر.إلىسعبتمبرومنيوليوأوائلإلى

ومطلعالصيفملهايةخصوصاأعاصيرعدةمشويا

العاتيةالرياحوتلحق،الغزيرةالأمطارفتحدث،الخريف!

.والمزروعاتبالبيوتكبيرةأضرارالهاالمصاحبة

الاقتصاد

الحربنهايةمنذرئيسيةاقتصاديةقوةاليابانأصبحت

المتحدةالولاياتبعدالعالمدولثانيةفهي،الثانيةالعالمية

الإجمالى.الوطنيالنابخقيمةحيثمنالأمريكية

تمكنت،أطبيعيةامواردهامحدوديةمنالرغمفعلى

فهي.كبيرةبسرعةاقتصادهاوتنميةتطويرمناليابان

تدبوحتى،الخارجمنالصناعيةالخاماتمعظمتستورد

دولمعظماإلىمنتجاتهاتصدرفهىالخاماتهذهثمن

علىكبيربش!صليعتمداليابانيالاقتصادجعلمما،العالم

الخارحية.التجارة

تدميرالثانيةالعالميةالحربفياليابانهزيمةعننجم

نجاحهمبسرعةالعالمادهشوااليابانيينأنغيرمصانعها،

الولاياتلهمقدمتحيثاقتصمادهم،بناءإعادةفي

الأساليبأحدثفامشخدموا.الماليةالمساعداتالمتحدة

فىالأحرىللبلادالشصليدورهاتشظراليابانيةالسياراتآلاف

أه!امنالسياراتصناعةتعتبرلاعويا.م!لالقر!ضحمرصيرو

أحيالالية.اا!اعاتا

وبسرعة،.عاليةإنتاجيةذاتمصانعهمجعلمما،التقنية

ممتازةنوعيةذاتمصنوعاتتصدراليابانأصبحت

حولالعشرينالقرنلممتجنياتنهايةومع.للخارج

فىعظمىاقتصاديةقوةليصبحبلدهمالمهرةاليابانيون

العالم.

فىاقتصادينشاطأكبرالتصنيعيعتبر.التصنيع

الوطنيالنابخجملةمن03%بيسهمشهو،اليابان

فيالعاملةالقوىجملةمن%42ويوظف!،الإحمالي

أعلىمناليابانيالصناعىالنمومعدليعتبر.اليابان

مصنعوفي.متقدمةصساعيةدولةاجاباداجعلتا!لتقدمةالتقنية

المصفوفة.السياراتيلحمالآلىتالرو!يرىالسيارات
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(ام089-ام079)الأعوامفمنذ.العالمفيالمعدلات

.مراتثلاثمنأكثرالصناعيالإنتاختضاعف

بينمايتراوح!ا!ا!اشيءبم!لاليال!انحيئالصناعةتنتج

وهى،الكبيرةالنفطوناقلاتالصغيرةالإلكترونيات

وتستخدم.الرفيعومستواهاالعاليةبجودتهامشهورة

والأساليبوالمعداتالالاتأحدثأليابانيةالمصانع

رفيعإنتاجهاليبقىباستمرارنفسهاوتحدث،المتقدمة

منافسة.بأسعاروتصدره،التكاليفومنخفضالمستوى

العالمية.الأسواقفيعليهاكبيراطلباتلاقيوهي

النقل،وسائلصناعةفياليابانيةالصناعاتأهمتتمثل

الأولىيجعلهامماسنويا،سيارةملايينتسعةنحوتنتجفهي

الأولىالدولةهىوكذلك،العسياراتإنتاجفىالعالمفي

والإلكترونيةالكهربائيةالالاتصناعةتعد.السفنبناءفي

أسرعمنوالتلفازالمذياعوأجهزةالحاسوبكأجوة

العالم.بلدأنمختلففىوتباعنموا،الصناعات

للحديدالمنتجةالكبرىالدولإحدىاليابانتعد

تعتبركما،الخارجإلىمنهالكثيريصدرالذيوالفولاذ،

والسيراميك،،للإسمنتالمنتجةالبلدانطليعةفىاليابان

.الأخشابومنتجاتالمعدنيةوالصناعات،والملابس

تشتصكما،مناطقخمسفيأليابانيةالصناعةوتتركز

والأليافكالبلامشيكالبتروكيحيائيةبالصناعاتاليابان

الصناعية.

النابخمجملمن%2بنحوالزراعةتسهم.الزراعة

القوىمجموعمن%9وتستخدم،الإجماليالوطني

للزراعةالصالحةاليابانأراضيمساحةتتجاوزلا.العاملة

من7%0اليابانتنتجذلكومع.العامةالمساحةمن%ا5

الغذائية.احتياجاتها

هكتارحوالىاليابانيةالمزرعةحجممتوسطيبلغ

طرقلاستخداموذلكعاليةالأرضإنتاجيةأنإلاواحد،

الزراعيةالكيميائيةوالموادالمحسنةوالبذورالحديثةالري

لذا،الجبلىالطابععليهايغلباليابانأنوبما.والالات

اليابانيونيزرعلذلك.المستويةالزراعيةالأراضىتندر

الصناعية،)المصاطب(المدرجاتعلىالمحاصيلبعض

الأمطارمياهاستيعابفىالمدرجاتهذهتساعدحيث

التربة.انجرافومنع

اليابانتعتبرحيث،أليابانفىالرئيسىالمحصولالأرز

يشغلالذيالأرز،إنتاجفىالرئيسيةالعالمدولإحدى

اليابانيونيزرعكما.الزراعيةالأراضيمن%05منأكثر

والتئ،أشمايواالسكر،بنجر:مثلأخرىمحاصيل

واليوسفي،،كالتفاحالفاكهةلمحاصيلبالإضافةوالق!ح

خضراواتينتجونوهم.والفراولةوالكمثرى،والبرتقال

الصينيوالكرنبوالجزروالكرنبالباذنجانمثلمتنوعة

لأنجداصغيرةمزارعمنوفيرةمحاصيلتشحاليابانيةالزراعة

منلابدذلكمعولك!.الإم!انبقدرمشجةجعلتقدالأرض

.الشايأوراقبقطؤطيقصالنسوةوهؤلاء.الطعاما!شيراد

والطماطمالحلوةوالب!اطاوالبصلوالبطاطسوالخيار

الأبيض.والفجل

القرنمنالثانيمطاإك!مفمنذاليابانيونأخذ

،الألبانمنتجاتمنأكبركمياتيأكلونالعشرين

الثروةمشروعاتأكدادتزايدتلذلك.واللحوموالبيض

قبلاليابانيينالمزارعينمنالكثيروكان.والدواجنالحيوانية

يزرعونهاالتيالأراضييستأجرونالثانيةالعالميةالحرب

،الحرببعدأماإنتا%!ا.نصفالمالكإعطاءمقابل

حجمتقلصفقدطجق،الذيالزرأعيالإصلاحوبفضل

التيالأراضىشراءمنالمزارعونوتمكن،الزراعيةالحيازات

فىلأراضيهمالمالكينالمزأرعير!نسبةتبلبئلذلكيفلحونها،

بر.09الحاضرالوقت

العالمفيالأولىالدودةاليابان.السمكصيدصناعة

القوىمن%اتوظففهي،وتصنيعها،الأسماكصيدفي

الأسماكمنطنمليون01تصطادالتياليابانيةالعاملة

فىالأسماكلصيدأسطولى،أكبراليابانتملكسنويا.

،وقاربسفينة000.004علىيزيدمايضمإذ،العالم

الدولةواليابان.ا!وليةالإقليميةالمياهفىبالصيدتقوم

الولاياتبعد،والثانيةالتونةسمكإنتا!فيالأولى

منالعديدإلىضافة9بالى.السالمونإنتاجفي،المتحدة

.الأخرىال!سماك

عنالناجمالبحريبالتلوثسلبياالأسماكإنتاجتأثر

صائديكبارمنا)!ابانكانتكما.الصناعيةالفضلات

منالنوعهذاتدريجياخفضتأنهاإلا،العالمفيالحيتان

الصيد.

منمتنوعةتشكيلةبو!وداليابانتحو.التعدين

وأهمها:باحتياجاتها،تفيى،لاقليلةبكمياتأنهاإلا،المعادن

والفضةوالمنجنيزالجيريوالحجروالنحاسالحجريالفحم
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الصناعةتحتاجهاالتيالمعادنمعظماليابانتستورد.والزلك

جمئخاماتتقريباتستوردفهي،الخارجمناليابانية

والحديد.الكوكفحماومعظم،والنفطالألومنيوم

الأنشطةمنكبيراعدداالخدماتتشمل.الخدمات

مجملمن%ء9بحواليتسهمالتيالمتنوعةالاقتصادية

من%06حواليوتستخدم،الإجماليالوطنيالنابخ

الح!ضمةموظفيتشملوهي،العاملةالقوىمجموع

تشملكما.والمدارسالمستشفياتفىكالعاملين

وتشمل،التأمينوشركاتالمصارفالماليةالمؤسسات

تشملكما،والشركاتوالإعلانالدعايةفيالعاملين

.والاتصالاتوالنقلالتجارة

الطاقةمنكبيرةكمياتاليابانتحتاج.الطاقةمصادر

منواليابان،وللسياراتوبيوتهاومزارعهالمصانعها

68%يأتي.الكهربائيةالطاقةإنتاجفيأسمالعادولكبريات

تقريبااحتياجاتهاكلأجاباناوتستورد،النفطمنالطاقةمن

لامنهماالمحليالإنتاجإنإذ،الطيعىوالغازالنفطمن

كمياتومعظم.المحليةاحتياجاتهامن%1منأكثريغطي

،كذلكالأوسطالشرقبلدانمنتأتيالمستوردةالنفط

فيعليهالعثورأملعلىالنفطعنالتنقيباليابانتواصل

.اليابانوبحركوريامضيقوفيسواحلها

فيالحجريللفحمكبيرةمصادراليابانتمتلك

منهالمتوافرمعظمأنمنبالرغموكيوشوهوكايدوجزيرتي

علىالاعتماديكثرلذلك،الطبقاترقيقالردئالنوعمن

المصادرمنالناتجةالكهرباءتزود.للطاقةمصدراالنفط

للطاقة.احتياجاتتهامن%31بالبلادالنوويةوالطاقةالمائية

البلدانمقدمةفياليابانتعتبر.الخارجيةالتجارة

إلىووارداتهاصادراتهامجموعويصل،العالمفيالتجارية

وصادراتها.السنةفيأمريكيدولاربليون2ء.منأكثر

والمعداتوالفولاذوالحديدالركابسياراتالرئيسية

وغيرالكهربائيةالآلاتبعدهاوتأتي،الإلكترونية

والبلاستيكوالشاحناتالناريةوالدراجاتالكهربائية

النسيجيةوالأقمشةوالسفنالدقيقةوالأجهزة)اللدأئن(

النفطهياليابانتستوردهاالتيالرئيسيةالمادةإن.المصنعة

والموادوارداتها.مجموعمن35%نسبةيؤلفالذي

والفحمالكيميائياتعلىتشتملالأخرىالمستوردة

واللحموالخش!الطبيعىوالغازالحديدوخامالحجري

الشريكالامريكيةالمتحدةالولاياتتعد.والحبوب

أمشرأليامنكلبعدهاويأتى،لليابانالرئيسيالتجاري

والإماراتالسعوديةالعربيةوالمملكةوألمانياوالصينوكندا

.المتحدةالعربية

علىالعشرينالقرنستينياتمنذاليابانحافظت

مصنعةموادتصمديرطريقعنلصالحها،التجاريميزانها

هذأاستمرارأنغيرواردأتها،وتحديدمنافسةبأسعار

لهاالتجارييناليابانشركاءبعضانتقادإلىأدىقدالوضع

أليابانفطالبوا،التجاريميزانهمعلىعكسياذلكلتأثير

صادراتهموجهفيالمعوقاتوإزالةإليهمصادراتهابخفض

لهذهبالاستجابةالثمانينياتفياليابانبدأتوقدإليها.

لكىكافيةتكنلمالاستجابةهذهأنغير،المطالب

منالرئيسيينالتجارييناليابانشركاءمنعدديتخلص

.التجاريميزانهمفيالعجز

للنقلحديثانظامااليابانتمتلك.والاتصالاتالنقل

وخطوطالخارجيةالطرقعلىيشتمل،عاليةبكفاءةلمجميز

،المدنجميعوفي.الساحليةوالسفنالحديديةاسم!صك

والقطاراتالحافلاتذلكفيبما،للنقلدقيقنظاميتوافر

بعدالثانيةالمرتبةفياليابانوتأتي.الأنفاقوقطارات

92وبها،الركابسياراتعددفىالمتحدةالولايات

داخلالسلعمن%45الشاحناتوتنقل،!ميارةمليون

من%4السلبر.من%7القطاراتتنقلبينما،اليابان

طولهبنفقوهونشوهوكايدوجزيرتاوتتصل.الممسافرين

فيللنقليستخدمنفقأطولوهوالبحر.تحتكم.953

والقطار.العالميةلتهرتهالهااليابانيةالحديديةالسككلثبكة

أ!مطولم!واحد،الرصاصةيشبهالديالعاليةالسرعةذوالكهربائي

اليابانيةالجزيرةأراضيتقطعالتيالسريعةاليالانيةللقطراتكمير

هونمتمو.اصكبرىا



مليون04اليابانيالتجاريالأسطولويبلحجم.العالم

وناغوياوكوبيجيباهيالرئيسيةوالموانئ.متريطن

.الصغيرةوالمرافئالموانئمنمئاتتوجدكماويوكوهاما،

للشحنالمعدةالبضائعنصفيقاربماالسفنوتنقل

الحديثةالمطاراتمنكثيراليابانوفى.اليابانداخل

الدوليأوساكاومطارطوكيوفيالدوليالمطارويندرج

العالم.فيازدحاماالأكثرالمطاراتضمن

الخدماتمنالإذاعيوالبثالنشرأعمالتعتبر

منها،صحيفة125منأكثرففيها،اليابانفيالمزدهرة

إقليمية،طبعاتخمسفيتنشركبيرةصحفثلاث

كلفىويوجدممنويا.كتابألف04النشروتنئدور

وتقومأوأكثر.واحدمذياعوجهازتلفازجهازيابانيبيت

والهاتف،البرقأنظمةأما.البريديالنظاملمجادارةالحكومة

فيهااليابانيةالدورمن%9و.،الخاصالقطاعتتبعفإنها

للهاتف.جهاز

ئاريخيةنبذة

تاريخعنالكثيرالمؤرخونيعرفلا.القديمالعصر

عالقلقدغامضا.زالمااليابانيينفأصل،القديماليابان

وصيدالبريالصيدعلىمعتمديناليابانيةالجزرفىأناس

6!005قبلالأقلعلىوالأعشابالثماروجمعالأسماك

اليابانفيمهمةتواريخ

يابالي.إمبراطورأولتينوجموأصبع.مق566

!ماليابادإلىتصلوالأفكارالتقنيةبدأتالليلاديالخامسالقرن

الصين.

يسيطرمركزيةح!ضمةفتشكلتتيكا،إصلاحاتبدأتم646

لإمبراطور.اعليها

.الإمبراطوريالبلاطعلىفوحيواراعائلةمميطرتم858

.)الحنرال(الأولالشوعنيورشرموأصبحام291

إلىيصلونالذي!الأوروبيينأولالبرتغاليودالبحارةكانام543

الياباد.

لأكترامشمرالذيلليابانحكمهاطوكيوجاواعائلةبدأتأم306

سنة.025من

بالعالمصلاتهااجاباناقطعتالميلاديعشرالسابعالقرنثلاثينيات

الخارحي.

بيريسىماثيوالأمريكيالبحرياغائدازارام854و1853

الأمريكية.التجارةأمامموانئهامناثنينوفتح،اليابان

قوتهالإمبراطوروا!ستعادجاواطوكيوبعائلةالإطاحةتمتم1867

التقليدية.

بالمحمعرفوقدإمبراطورا،هيتوموتسوأصمبحم1868

أمةتصبحأنفىالياباننيةعنوأعلن،ميجى

حديثة.صناعية

الصين.معسريعةحربااليابانكسبتاما-498598

285اليابان

القرىيسكنونالناسأخذ.،.مق002عاموبحلول.مشة

واليابانالميلاديالثالثالقرنومنذ.الزراعةويمارسون

عاموبحلول.رئيسمنهاكليرأسمتناحرةعشائرتحكمها

علىالعشائرأقوىياماتوعشيرةأصبحتتقريبا،م004

العشيرةهذهزعماءويعتبر،اليابانوسطفيالإطلاق

الإمبراطورية.العائلةأجداد

الخامسالقرننهايةم!!.الصينيةالحفمارةتأثير

الجديدةوالأفكارالتقنيةالأساليببدأت،الميلادي

اليابانيونفأخذ.الصيمينيينمنقادمةاليابانإلىبالوصول

الصينىالأسلوبإلىبالإضافةالصينيينعنالكتابةنظام

فيالكونفوشيةأخذتكما.السنويالتقويمحسابفي

جاءتكما.الصينصكأقدومهابعداليابانفىالانتشار

.م255عامحوالياليابانإلىوكورياالصينمنالبوذية

عاممناليابانحكمالذبمبشسوتوكوالأميرشجعوقد

الأفكارتبنيعلىاليابانيينم622عاموحتىم395

المركزيالنظامبتبنياليابار،قوةزيادةفحاول.الصينية

كوتوكيوأصبحم،645عاموفى.الصينيالإمبراطوري

كوتوكيوبدأ،إتالياالعاموفى،لليابانإمبراطورا

يمثلبرنامجوهوتيكا،،إصلاحاتتطبيقفيومستشاروه

مقاطعاتإلىاليابانفقسصت.الحكمفيالصينيالنموذج

أماممسؤولحاكميحك!!هامقاطعةوكل.وقرىومناطق

م2391

م3191

م3791

م4191

م4591

م4791

م5191

الروسية-اليابانيةالحربؤئيروسيااليابانهزمتأم09

عالمية.قوةاليابانوأصبحت

ويوكوهاما.طوكيومنل!كبيرةأجزاءأرضيةهزةدمرت

الصيية.كلسشوريامقاطعةعلىاليابانامشولت

منجزءاالقتالأصبح.تالصحمعحربااليابانبدأت

الثانية.العالميةالحرب

فيهاربربيرلفيالا.مريكيةالقواعداليابادهاجمت

.يواها

هيروشيماعلىذريتينقيلمتينالمتحدةالولاياتأسقطت

احتلالوبدأللحلفاء،ايى،بادفاستسلمتولاجازاكي

لليالالى.الحلفاء

التنفيذ.موضعالديمقراطمبالياباندستوروضع

الولاياتمعأمنيةومعاهدةسلاممعاهدةاليابادوقعت

.المتحدة

.لليابانالحلماءاحتلالانتهىم5291

الولاياتمعمتبادلةوأمنتعاوناتفاقيةاجاباداوقعتم0691

.المتحدة

اليالانيةالتجاريةالسياسةمعار،نحكمةتصاعدتالعشرينالقرنثمانييات

.التجارةفيشركائهامنعددقبلمن

منأكثروفاةإلىأدىعوبيمسطقةقوىأ!رلزاضربام599

بالمدينة.جسيمةماديةأضراراوألحقشخ!ه!0005
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نظاماالإصلاحيتيكابرنامجتضمنكماال!مبراطور.

الأراضي.لتوزيعوبرنامجاللضرائبمركزيا

اق!هيانشياليابانعاصمةأسستم،!47عاموفي

عامالفوجيواراأسرةوهيمنتبكيوتو.لعدفيماعرفت

الأسرةهذهحققتوقد،الإمبراطوريالبلاطعلىم858

الإمبراطورية.للعائلةمصاهرتهاخلالمنأكبروقوةضمهرة

اليابانى،الريفمعظمعلىأيضاالعائلةهذهواستولت

وحكمت.الضخمةللمزارعامتلاكهاخلالمنوذلك

الإمبراطورفقد،عام003لمدةاليابانالفوجيواراعائلة

الرسسمى.الحاحصمبقينهمبنالحقيقيةقوتهخلالها

الحكومةاستمرت)الشوغن(.الجنرالاتظهور

فقدادفيالميلاديعشرالحاديالقرنخلالاليابانية

كانواالذينالإقطاعيونوأخذ،الأرياففيسعلطتها

أغلاح!تواأراضيهملحمايةالمحاربينباستئجارديميويسمون

باسمبعدفيماالمحاربونهؤلاءعرفوقدفيها،العاملين

.السامورايانظر:.الساموراي

بمأسرتينبزعامةالسامورايمجموعتيأقوىكانت

علىللسيطرةتنافستااللتينميناموتووأسرةتايراأسرة

أسرةانتزعت،أم061عاموفيايإمبراطوريمما.البلاط

تايراسلطةوانتهت.فوجيواراأصرةمنالحكمسلطةتايرا

أسرةيمبحريةمعرحصةفيهزمتعندماأم185عام

أقوىأصبحتوالتىيوريتومويتزعمهاالتيميناموتو

فيالعسكريةقيادتهزعيمهاأس!وقد.اليابانفيعائلة

.كاماكورا

بالسمه.ويحكمالإمبراطورحاميأنهيورشومووادعى

يأشوغنلقبال!مبراطورعليهخلع،أم291عاموفى

باسمتعرفالعسكريةحكومتهوأصبحت.جنرال

عامحتىلليالانالجنرالاتحكموا!متمر.شوغيونيت

الإمبراطور.بامعمادائمايحكمونوكانوا،أم867

امنوضعفيبأنهماليابانيونشعر.الحنمارجيةتالعلاق

عامفي.المعرولجزرهملموقعخارجيهجومأيمن

أسطولآخانقبلايالمغوليالقائدأرسلأم،274

انسحبواأنهمإلاكيوشو،فيجنودهفنزل،اليابانلاحتلال

،ام281عاموفي،سفنهمهددلإعصارتعرضهمبعد

علىيشتملأكبرأسطولأفأرسلأخرىمرةحاول

إعصاردمرهالأسعطولأنغير،الرجالمن000041

.بحري

الرحالةزار،الميلاديعشعراضالثاالقرننهايةومع

روليونالأوعرفخلاأ!هومن،الصينبولوماركوالأوروبي

الدهبأرضبأنهاأجاباناوصفوقد.اليابانيةالجزر

،اليابانإلىالوصولآخرونحاولبعد،وفيماوانثراء.

أوروبامنغرباأبحرالذيكولمبوسكريستوفرومنهم

البحارةوكان.أم294عامالمترقيةالهندأواليابانقاصدا

وذلك،اليابانإلىيصلونالذلنالأوروليينأولالبرتغاليون

إلىأسبانيمنصروصل،أم945عاموفي.أم543عام

الكاثوليكيةينشروأخذكيوشو،جنوبفيكاجوشيما

السائالقرنمطلعوفي.اليابانيونبهورحب،الرومانية

وإنجليز.هولنديونتجاراليابانإلىوصلعشر

يدعىعظيمامحاربمميطرطوكيوجاوا.عهد

عاموفاتهوحتىأم585عاماليابانعلىهايديوشي

غيرالص!ت،تشملعظمىإمبراطوريةإنشاءحاوأ!.أم895

عاممرتيناحتلالهاحاولالتىكوريازتتجاوأ-اجيوشهأن

تولىأم،306عاموفى.نجاحدونأم795وعامأم295

عاثلتهوحكمت.شوغنإياسيوواسمهنوالهأحدالأمر

إياسيوكانعاما.025منل!كثراليابانطوكيوجاواالمسماه

لهحكومةوأس!،قلعةوبنىالداخليةالحروبفأنهىعبقريا،

طوكيو.باسممأم868عاموسميتإيدو،شي

لغزومقدمةالتنصيربعثاتتكونأنإيامميوخاف

النصعارىوأجبر.المنصرينطردأسذلك،أجملادهبيأورو

ذلك.منهمرفضمنوقتلعنها،أضخلياعلىأيابانيينا

.أم046عامحلولمعاليابانمنتقريباالنصرانيةواتحهت

عننفههاوصلتالخارجحروابططالحكومةقطعت

عشراسمالغالقرنمنالثلاثينياتخلالالعالمبقية

،العودةمنالخارجفيالموجودوناليابانيونفمنع.الميلادي

،اليابانفيالموجودينالأوروبيينمنالبحارةبعضوقت!

وذلك،الهولندي!تمعسوىالأوروبيينمعتعام!!يبة!ولم

وسمللهولنديين،المنصرينبإرسالياتارتباطهملعدم

.لليابان!عنوياواحدةتجاريةسفينةبإرسال

التامئالقرنمطلعفي.الغربمعالعلاقاتتجديد

البحارةمعاملةبسوءالمتحدةالولاياتاهتمامزادعشر

بعثةام853عامأرسلتلذا،اليالانفيالأمريكان

سفنمبنربعوصلالذيبيري.سىماثيوبقيادةأمري!صة

اليابانيةالحكومةإلىوقدمطوكيو،خليجإلىحربية

علىالردلأحذالتاليالعامفيوعاد.الأمريكيةالمطالب

معمعاهدةاليابانوقعتأساليع،وبعد.المطالبتلك

أمريكيلدبلوماسيبموجبهاسمحالمتحدةالولايات

أفضلمعاملةاليابانضمنتكما،اليابانفيبالإقامة

للسواحلللنزوليضطرونالذيالأمريكيينللبحارة

مناليابانمعبالتجارةللأمرلكيينسمحكما.اليالانية

ذلكبعدشيمودا.وميناءهاكوداتيهما:ميناءينخلال

معمماثلةمعاهداتوهولنداوروسيابريطانيامنكلوقعت

.بيريانظر:.اليابان

عامالمتحدةالولاياتمعأوسعتجاريةمعاهداتوقعت

تجاريةمعاهداتوقعتأيضانفسهالعاموفيأم،858
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واعتبرت.وبريطانياوفرنسا،وروسياهولندامعمماثلة

.لليابانبالنسبةعادلةغيرالمعاهداتهذهاليابانيةالمعارضة

إجبارعلىاليابانمنالغربيةالمقاطعاتحكامعمللذلك

اليابانفيالسلصهآوأعيدت،الاستقالةعلىشوغنالحاكم

وأصئالإمبراطور.إلىأم()867التاريخذلكمنذ

.أم868يناير3فىلليابانإمبراطوراموتسوهيتو

ام868عاماليابانيةالعاصمةنقلت.ا!ليجيالعهد

طوكيوبعدفيماسميتالتيإيدوإلىكيوتومن

خلالهاحكمالتيالفترةعرفت(.الحالية)العاصمة

بالعهدم(2191-681)7موتسوهيتوالإمبراطور

لتصئققاليابانتطورتالعهد،هذاخلال.الميجى

رمزاالإمبراطوروأصبح،عسكريةوقوةحديثةصناعية

يضمنالذي،الإمبراطوريالميثاقفأصدرالجديد.للعهد

الغربيةللدولوالتوجه،اليابانبتحديثالحكومةنية

آلاففشيدت.الحديثةوالأفكارالتقنيةعلىللحصول

جيشابهاوا!عتبدلتالسامورأي،قواتوحلتالمدأرس!

ببناءوبدأت،برقشبكةوأنشأت.حدشينوأسطولأ

للمصارفحديثيننظامينوأرممتالحديديةالسكك

والضرائب.المالية

منعددافأنشأت،التصنيعالحكومةشجعتكما

تحتذىنماذجلتكونالتجريبيةالصناعيةالمشروعات

الأوروبيينبالخبراءالاستعانةوتمت.اليابانفيللصناعة

التقنيةتطويراستخدامعلىالياباليينلتدريب،والأمريكيين

الحديثة.

قادةأحدإيتوهيروبوميأرسل،أم882عاموفي

الدلممتورية.الحكبمأنظمةلدرا!مةأوروباإلىالميجيالعهد

اصئبهوجبه،يابانيدستورأولصدر،أم988عاموفي

والبحرية.للجيعقالأعلىوالقائدالدولةرأسالإمبراطور

كما.أمامهالمسؤولينالمهمينالوزراءجميععينكما

منمكون)دايت(نيابىمجلسإنشاءالدلممتورتضمن

.للشيوخومجلسللنوابمجلس

الأخيرالعقدخلالالياباننجحت.الاستعماريالعهد

غيرالاتفاقياتتعديلفيالميلاديعشرالتاسعالقرنمن

سعياسعةنفسهالوقتفيوبدأت.الغربيةالدولمعالعادلة

علىتسيطرأنفارادت،الامشعماريةالتوسعيةاليابان

فينفوذهازيادةوأرادت،الكوريةوالتجارةالصناعة

الصينعلىحربااليابانشنتام498يوليوففي.الصين

ذلك.فيونجحتمنها،كوريالانتزاع

71فيوقعتالتيشعيمونوسيكيمعاهدةوبموجب

منكلعلىالصينمناليابانحصلتأم598عامأبريل

منشوريا.منالجنوبيوالجزءلايودو!جزيرةوشبهتايوان

قليلةأسابيعبعداليابانأجبرتوروسياوألمانيافرنساأنإلا

معاهدةضمنتكمط.للصينلايودونجإعادةعلى

يتركهامما،الصينعنكوريااستقلالشيمونوسيكي

الياباني.للنفوذمفتوحة

بينالخلافاستفحلعشر،التاسعالقرننهايةومع

ومنشوريا،كوريافيمصمالحهصالتعارضوروسعيااليابان

عاموفى.أم209عاماليابانمعبريطانياوتحالفت

إنذار،دونماالروسيالأسطولاليابانهاجمت،أم409

البحرفيسريعانصراوكسبقروسياعلىالحربوأعلنت

الرئيستوسط.دلمفريقينمكلفةحرباكانتأنهاإلاوالبر،

معاهدةبتوقيعا!!فينوأقنع،روزفلتثيودورالأمريكي

بنيوهامبشايربورزسماوثمدينةفيبينهمابورتسماوت

.أم501عامالأمري!صة

ممبقالتىلايودونج!زيرةشبهاليابانالاتفاقيةأعطت

بهيمنةروسيااعترفتكها.الصينمنروسياامشأجرتهاأن

النصفعلىأيضابانايىوحصلتكوريا،علىاليابان

مدفىالحقأيضاوأخأ-ت،سخالينجزيرةمنالجخوبي

عاموفىهـكشوريا.جنوبفيحديديةسكةخط

لها.معمت!مرةكوريااليابانضمت،أم019

ولكون.،أم419عامالأولىالعالميةالحرباندلعت

علىالحرباليابانأعكتفقدبريطانيا،حليفةاليابان

الإمبراطوريةلتومميعفرصةالحربأعطهاوقدألمانيا،

كشبهاسيافيالألمانيةالمواقعاليابانفاحتلت،اليابانية

.الهادئالمحيطفيالالما؟!ةوالجزرالصينيةشاندونججزيرة

بتنميةالياباناهتمتالأوأىالعالميةالحربانتهاءوبعد

فيعضواوأصبحتإمبراطورلمجهإ،توسيعمنبدلآتحارتها

.ام029عامالأمعصبة

العضرينالقرنمنالشمريي،تفي.العسكريةظهور

للوزراء.رئيسايختارباليابانمالبرلمانفىالأغلبيةزعيمكان

هزةضربت،ام239عامسبتمبرمنالأولوفى

حرائقمسببةيوكوهاما-طوكيومنطقةمدمرةأرضية

نسمة431و...مأنتلعنهانتج،شديدةمديةوأمواجا

قدالعالميةالاقتصاديةالأزمةانكما.اليابانسكانمن

الوقتوفى.اليابانيالاقتصصادعلىسلبيابدورهاأترت

أثارممالمنشوريا،إدارتهاتعززالصينأخذت،نفسه

يكنلممنشوريا.فيامتيازاتهاعلىاليابانمخاوف

دفعمماالأمر،معالجةاليابانيماقالسياسيةالإدارةباستطاعة

مسروليتهم.علىذلكأخذإلىبالعسكريين

منشوريااليابانيةابجوشاحتلت،أم319عامففي

إلىنفوذهماليابانيونوما-لها،تابعةحكومةفيهاوأقامت

مايو51وفي.الصمينمز،أخرىوأجزأءالداخليةمنغوليا

وزرائهمرئيساليابانيونالوطنيوناغتالأم،329

.أينوكايتسيوشي
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منشوريا،فياليابانيةبالإجراءاتالأمعصبةنددت

فشل.أم339عامالأمعصبةمناليابانانسحبتلذا

إلىيهدفكانأم369عاميابانيعسكريانقلاب

المدنيينالقادةمنثلاثةأنإلا،وطنيةأكثرحكومةإيجاد

الحكم.فيالعسكريينقوةمنعززمما،الانقلابأثناءقتلوا

صينيةقواتبيناشتباكوقع،أم379عاموفي

فوقعت،بكينقرببولوماركوجسرعلىيالانيةوأخرى

كانأم،389عامنهايةومع.واليابانالصينبينحرب

وأخذت.اليابانسيطرةتحتالصينشرقيمعظم

أكثرتتبلورعظمىإمبراطوريةتأ!ميسفياليابانطموحات

السازيةلمانيامبنالشيوعيةضدمعاهدةاليابانفوقعتفأكثر،

الفاشية.وإيطاليا

فيالثانيةالعالميةالحرببدأت.الثانيةالعالميةالحرب

الياباناحتلتأم،049مسبتمبروفي،أم939عامأوروبا

وفيلفرنسا.التابعةالصعينيةالهندمنالشماليةالأجزاء

لتعزيزوإيطالياألمانيامعاتفاقااليابانوقعت،نفسهالشهر

الولاياتقلهتاليابانيالتوسعأثاربينها.فيماالتحالف

الهندبقيةالياباناحتلتأم،419يوليوففي.المتحدة

إلىصادراتهاتوقفالمتحدةالولاياتجعلمما،الصينية

هيدي!يالجنرالأصبحأم،419خريفوفي.أجابانا

اليابانفىالعسكريونوبدأ،اليابانلوزراءرئيساتوجو

.المتحدةالولاياتمعلحربيخططون

الأممطولاليابانيونضرب،أم419ديسمبر7ففي

بالإضافة.هاوايفىهاربربيرلفيقاعدتهفيالأمريكى

وغيرهاأغلبينافيالأمريكيةالقواعداليابانيونضربلذلك

نصرااليابانيونحققوبذلك.الهادئالمحيطجزرمن

المحيطوجنوبآمعياشرقىجنوبفيوسريعامذهلا

.أ!ادئا

وفيقوتها.قمةفياليابانكانت،أم429عاموفي

فيلهن!صسةلأولاليابانيالأسطولمني،م4291مايو

لماإذ،الكورالبحرفيالأمريكيالأسطولمعمعركة

الشهروفيحاسما.نصرتحقيقالأسعطولينمنأييستطع

.ميدوايمعرحصةفياليابانيالأسطولخسر،أضاليا

فيتوجوالجرالحكومةفسقطتتتراجعاليابانوأخذت

.أم449يوليو81

عنيدافعوناليابانيونبدأ،أم459مطلكاموفي

اليابانية،المصانعالأمري!جةئراتالطفضربت،وطنهم

وقطعتالساحليةالمدنالأمريكيةالسفنوقصفت

وفي.اليابانعنالحيويةالإمداداتالأمريكيةاالغواصات

مدينةالمتحدةالولاياتضربت،أغسطسمنالثامن

الاتحادأعلنبيومينذلكوبعد،الذريةلالقنبلةهيروشيما

وفيوكوريا.منشورياوغزااليابانعلىالحربالسوفييتي

ناجازأكيمدينةالأمريكيونضرب،أغسطسالتامئمن

.أخرىذريةبقنبلة

وفي.الاممتسلاماليابانقررت،أغسطس41وفي

علىرسميااليابانيوناستسلمأم،459لممبتمبرمنالثانى

طوكيو.خليجفيميسوريالأمريكيةالبارجةظهر

استولتالتىالأراضيكلاليابانبذلكخسرت

قدكانتالتيالجزروكذلك،الآسيويالبرفيعليها

الأرلغجزرهاسوىلهايبقولم.الهادئالمحيطفياحتلتها

خسرتكما.المجاورةالصغيرةالجزروبعضالرئيسية

منمدنهامعظمودمرتسكانها،منالضحاياملا!ن

اقتصادها.وتمزقالجويأسقصفا

ملهايةبدأ.لليابانالعسكريالحلفاءاحتلال

الاحتلالأهدافتمثلتوقدأم،459عامأغسطس

وكانت.ديمقراطيةحكومةوإنشاءاليابانيةالعسكريةبإنهاء

الجنرالقاموقدتقريبا.أمريكيةالاحتلالقواتجميع

-للحلفاءأعلىقائدابوصفه-آرثرماكدوجلاسالأمريكي

.اللاحتلالفترةأثناءاليابانبإدارة

منملايينخمسةسلاحنزععلىالاحتلالعمل

العسكرية.الخدمةمنوتسريحهماليابانيينيينالسس!

بجرائماليابانقادةمنشمخصا25الحلفاءوحاكم

الوزراءرئيعربينهممنمنهمسبعةأعدموقد،الحرب

اعتبركما.بالسجنالبقيةعلىوحكمتوجوسبهتالأ

فىلممياسيمنصسبلأيمؤهلينغيرياباني000.002

.الحربأثناءوالوطنيينللعسكريينلمؤازرتهمالمستقب!!

ومستشاروهآرثرماكالجنرالوضع،م6491عاموفي

اليابانية،السلطاتقبلتهماسرعان،للياباندستورمسودة

وقد.أم479مايومنالثالثفيالتنفيذموضيعو!وقد

إلىالإمبراطورمنالسياسيةالسلطاتجميعالدستورنقل

وأكد،اليابانيةوالبحريةالجيشالد!شورألغىكما.الشعب

معلاحاالحربالمشعمالعنستتخلىاليابانأنعلى

سياسيا.

،الاحتلالأثناءالاقتصاديةالإصلاحاتوضعتكما

المزأرعينليمكنواسعنطاقعلىاشراعيالإصلاحفطب!ت

تأسيسوتميزرعونها،التيالاراضيتملكمناليابانيين

.للعمالاتحاد

اللأهدافأنآرثرماكالجنرالأعلن،أم!94عاموفي

عنالقيودمنيخففوبدأ،تحققتقدأسلاحتلالالأسا!ية

وقعت،أم519سبتمبرمنالثامنوفي.اليابانىالشعب

سانمدينةفيدوأ!ة48معسلاممعاهدةاليابان

بينأمنيةمعاهدةوقعت،نفسهاليوموفيفرانسيسكو.

المتحدةللولاياتسمكلوجبها،المتحدةأ!لاياتوااليابان

اتفاقيةوضعت.اليابانفيلهاوجنودبقواعدبالاحتفاظ
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،أم529أبريل28فيالتنفيذموضعفرانسيسكوسان

.لليابانالحلفاءاحتلالرسمياذاتهاليومفيوانتهى

ما529عامالمتحدةللأمألانضمامفياليابانفشلت

اليابانمعهوقعتالذيالسوفييتيالاتحادلمعارضةوذلك

وانضمت،نفسهالعامنهايةفيالحربحالةلإنهاءمعاهدة

.المتحدةللأمذلكبعد

الاقتصادحقق.الحرببعدالاقتصاديالازدهار

منتصففيم،الثانيةالعالميةالحرببعدكبيرأتقدماالياباني

قبيلمستواهإلىالصناعيالإنتاجعاد،الخمسينيات

ال!نتا!كانأم،079إبى0691منالفترةوأثناء،الحرب

!حنويا.%أ.بمعدلينموالاقتصادي

أسبابعدةإلىالسريعالنجاحهذافيالفضلويعود

نسبيا،رخيصةبأسعارالغربيةللتقنيةالياباناستيرادمنها:

اليابانيينوتركيز،والمعداتالالاتفيالكبيروالاستثمار

عاملةبقوىاليابانوتمتع،العالميةللسوقسلعإنتاجعلى

علىعلاوة.متناهيةبجديةوتعملجيد،بشكلمدربة

الحرببعدمتسارعبشكلالدوليةالتجارةنمتفقد،ذلك

وتصديرتحتاجها،التيالخاماتاستيرادمناليابانمكنمما

الاقتصاديالمستوىارتفعكما.المتنوعةالصناعيةالسلع

مناستهلاكهمفزاد،الحرببعدللسكانوالاجتماعي

الكهربائية.الأجوة

مأ959عامأكيهيتوالأميراليابانعهدوليوتزوج

مخالفااليابانيةالصناعةأغنياءأحدابنةشودامشيكومن

هيروهيتوالإمبراطورزارأم،171عاموفىالتقاليد.بذلك

التيالأولىالمرةوهي،الغربيةأوروباناجاكووال!مبراطورة

.اليابانخارجالإمبراطورفيهايسافر

الديمقراطيالحزبتأسعي!،أم59ءعاموفي

وهو.الوقتذلكمنذاليابانحكمالذيالمحافظالليبرالي

يابانية.سياسيةمجموعاتعدةمنمكونائتلاف

فيالحرببعديابانيةسيالمميةأزمةأولاليابانواجهت

والأمنالتعاوناتفاقيةوقعتأنبعدأم،069عام

بموجبهافبقيت،الأمريكيةالمتحدةالولاياتمعالمتبادلة

منالكثيرأغضبمما،اليابانفيالأمريكيةالقواعد

جددت،أم079عاموفى.الشغبفاندلعاليابانيين

أقل.بمعارضةلكنالمعاهدة

جيماوأيووبونينجزرلليابانالمتحدةالولاياتأعادت

لليابانأعادتقدالمتحدةالولاياتوكانت.أم689عام

وأعادتأم539عامريوكيوجزرمنالشماليالجزء

جزرملكيةتدعيروسياومازالت.أم729عامبقيتها

وتحتلها.الكوريل

اقتصادينمومعدلبأعلىاليابانتتمتع.اليوماليابان

النجاحلفتوقد.العالمفيالرئيسيةالصناعيةالدولبين

علىيزيدمافخلال.إليهالعالمأنظاراليابانيالاقتصادي

الأفكارالغربمنتتعلمواليابان،الزمنمنقرن

العشرين،القرنمنالثمانينياتوفيوالتكنولوجيا.

اليابانمنتتعلمأنفمبتطمحالأوروبيةالدولأصبحت

اقتصادياتها.لتحسين

تعانىاليابانأنإلا،الاقتصادبمبالنجاحمنوبالرغم

وتلوث،بالمساكنالكبيرالنقصمنها:المشكلاتبعضمن

اليابانعلىالغربيونالحلفاءيضغطكما.الحضريةالبيئة

فيأكبردوراوأتؤدي،العسكريإنفاقهامنلتزيد

المنطقة.فيالأمنيةالترتيبات

السلعتصديرعلىللإابانألاقتصاديالازدهاريستند

منالثمانينياتمطلعو!ذ.الخاماتاستيرادمقابلالمصنعة

لما،التجاريةسياستهاينتقدوناليابانوشركاء،العشرينالقرن

التجاريةعلاقاتهاولتحسين.باقتصادياتهمأضرارمنتلحقه

منصادراتهامنالحدعد،ام819عاماليابانوافقتبهم،

وخفضتوألمانيا،إتحدةاوالولاياتكندا،منلكلالسيارات

،أم291سبتمبروؤ!.الوارداتعلىقيودهابعضمن

المتحدةالأملبعثةلىضمقواتهامنوحداتاليابانأرسلت

ك!!وديا.فيالسلامحفظعلىعملتالتي

استمروقدم9891فيايرفيهيروهيتوالإمبراطورتوفي

أكيهيتوالإمبراطوراممنهاوخلفه،أم269منذالسلطةفى

.لليابانجديداإمبرأطورا

أبريلفىهوسوكاواوموريهيمالوزراءرئيساستقال

وكان.العامةالأموالامشخدامبسوءاتهامهبعد،ام499

واستمر.منصبهفيواحدعاممنأقلأمضىقدهوسوكاوا

منيونيوشهرحتىالوزأ).ةرئاسةفيهاتاتستوميخلفه

برئاسةجديدةاخطلافيةحكومةشكلتثم،العامنفس

بالياباناشتراكيوزراءرئيمه!أولوهوميوراياما،توميتشي

،أم699ينايرفيميورايامااستقال.أم489عاممنذ

الديمقراطى.الليبرالي،الحزبمنهاشموتوريوتارووخلفه

أدىكوبيمنطقةقويزلزالضربأم599ينايروفي

ماديةأضرأراشخحوألحق0005منأكثروفاةإلى

بالم!تلكات.جسيمة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

تراجم

هيروهيتوروشيباسابوكيتاساتو،أكيهيتو

يسوروكوإموتو،ياماموتسوهيتويكيهيدتوحو،

يكىهيد،وايوكايولت!ييدهاكيراأ،واكوروسا

مدن

ياغوناكوبيكاوساأ

هيروشيماكيوتوبوروسا

ماهايوكوكيزاجاناطوكيو
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اطلاكميراتورذ

ليةالياسااشو!يهالحر!

لىال!رالعا!يةالحر!

التاسةالعالمةالحر!

الالاليةالصيميةالحر"ب

تاتالأا

لفرا،مييحاورالأا

لتمتعكيليايرالش!عو

الحودو

لزهرةا

تاريجةأحداث

كولومسرحطة

الساموراي

السوعر

تاريحية()!دةا!ع!!ا

ح!ممة،كوراماكا

وايرويحالفنون

الورقيةةالطا،

ةرلعماا

اصسم!اع!الد!اث!مود

المسرحية

يرم!!اأ!طا

دوحلاسآرتر،ماك

مممتحوريا

دولمي!طا

عهد،تومايا

شورأي!امشتقات

اليابايةأمصوعات11

!،اصحثا

الأد!ا،اليالاكب

عملةذاتأخرىمقالات

الثيسيلمات،الجرراداسيا

اط!ضةاحرر!يو،يوروكياواأ

ا!ا،لراررهصارهرةسعو!ال!يمو،

بريالحهارااا!لمااجحريةا

لحر،لارأجاالعداءاحزر،بوينن

اطعة1،لية،اجااحم!،حي!ولةعر،ح!صتسةلحغرا

الموفموععرعنا

الحكمنظام-أ

اصسياصةاهـالإمبراطور

المحا3ويتا!داا!

المسلحةالقوات-رالورراءرئبسح

،ليةالياالولايات-حالمحليةالح!صمه

لسكانا-2

أطعةاحسالس!صادعدد-أ

اليالالي!!سلالةب

الميشةأنماط-3

اكرا!اوأطعاماهـالديمةحاه

اكروتاويوراضحياة-!

الديالة-رالأسرةاحياةخ

التعليبم-ثالملا-!د

الفنون-4

الموسي!ى

السطح-5

كوشي!صدلشوهو

ل!س!و!يويورحزرهـويدشاهو-!

شوصيو

لمناخا-6

لاقتصادا-7

ماتلحداهـاضيعا

قةأطااردم!ما-وعةإهـراا!

الحارحيةالتحارة-رالسمكصيدصاعةح

.والاتصالاتاحقلاحالتعدير-؟

تاريخيةنبذة-8

أسئلة

التانية؟العالميةالحربممداليالالى!ىالأسرةاحياةتعيرتسيرو

الأرضبة؟االهراتمرللعديدسحويااليالالىتتعرصرلمادا

الخارحية؟اضحارةاعلىاليالايالاقتصاديعتمدكيرو

التحييز؟ضحيةأصبحواولماداالإيتا؟أو!وصاكمراه!مر

؟لليابانالحلفاءلاحتلاأ!ئيسية11الأهدا!اما

اليالان؟مماحعلىا!رسميةإريا!ارتؤ-

الياباد؟ح!صمةمأ!74عامرستو!يسيرو

يجعلكيصاكراعة؟الصالحةاجا،يةاالأراضياسسةسه

إتحاحا؟وقرأأراصيهماسيوداجا،االمرارعود

الخارجى؟اكاالعامعرواطهمصيوحاواأصوا،تحراقطعيادا

التحارة؟أصوحيوحاواحددح!!امكيور

قوتهاليابانىالاقتصاداستعادةعلىساعدتاكياالأسا!اما

التالية؟العالميةالحر!سعد

الهادئالمحيطمنذراعاليابانبحر.ص،ياناب

لرومميا.الشرقيوالساحلكورياعنأجاباداجرري!مص!!

الصينببحرالجنوبيطرفهعمدكوريامضيقويصا!

بالمحيطالشماليطرفهتسوغارومضيهتويص!!.اخشرقي

ببحراليابانبحروسخالينلاليروسمضيقاويص!.الهادئ

أوخوتسك.

ويبلغ2.أكم).000200نحواليابانبحرويغمم!

بعضفيم3و066عمقهويبلغ.أملأ037عمقهمتوسط

الشرقية.القطهاعات

ادابأعظممناليابانيالأدب.الأدباليايالي،

مثل،اليابانيالشعبخصائصمنكثيراويع!ضأصها.أ!اا

اليابانيونأنتجوربما.بالطيعةتأثرهوشدةلالتقاليدتمس!!

،الميلاديالسادسالقرنفيالم!صربةالأدبيةأ!اأعماأوأ!

العال!ا،باقيعنطويلةلفترةمعزولةكانتاليابانل!س

بقيفقدولذاالتعلما.صعبةكانتالمكتوبةلغتهاأنحما

القرنحتىاليابانخارجتقريبامعروفغيراليابانيالأدب

العشرين.

الأدبفيحالياالمعروفةالأعمالأقدم.البدايمات

الاحداتسجلهوالأول،تاريخيانكتابانالياباني

هذهم(.072)اليابانتاريخهووالثانيم(،71)2القديمة

لكنها،الإمبراطوريةالأسرةمعظمهافيتمجدالأعمال

والأساطيروالخرافاتالشعبيةالح!!اياتأيضاتشمل

الأغاني.وا

باسمالمعروفة،اليابانيالشعرباكورةظهرتوقد

المجموعةهذهوتحتوي.الميلاديالثامنأغرنافيمانيوشو

وللقصائدالشعراء.مئات،كتبهاقصيدة005.4على

إلىيحتاجعميقإيقاعنفسها،اللغةطميعةبسبب،اليابانية

فيت!صبوهي.قافيةلهاوليس،فهمهإلىللتوصلجهد
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المانيوشوقصيدةوتتكون.المقاطعمنوثابتم!نعدد

تانكما،تسمىفمعريا،مقطعا31منأعلاهالمذكورة

القصائدكذلكوتشمل.والطبيعةوالحبالصداقةوتتناول

الإمبراطورية.الأسرةمنهاكثيريمجدالتيالطويلة

الفترةهذهكانتأم(.)497-185الهيايةالفترة

كانالفترةهذهفإبان.اليابانيللأدبالعظيمةالأولى

فيأعضاح!بالأدبويستمتعون،يكتبونالذينالناسمعظم

النساء.منالكتابأعظموكانالنبلاء.طبقة

حكايةاليابانيالروائيالأدبأعمالأولوكان

القرنبدايةفيمجهولكاتبكتبهاوقدالبامبو،حطاب

كتبتالميلاديعشرالحاديالقرنبدايةوفىالعاشر.

إمبراطورةوصيفاتإحدىوهىشيكيبو،موراساكي

أعظمتعدالطويلةالقصةوهذه.جنجىحكاية،مشهورة

كلعلىكثيراتتفوقوهي.اليابانيةالروائيةالأعمال

الراقي،الفنيأسلوبهاحيثمنسبقتها،التيالقصص

كانتكذلك.الإنسانيةللعواطفالدقيقوالوصف

الهيانية.الفترةإبانمهمةأدبيةأشسكالأوالمقالاتاليوميات

الهيانيالبلاطوقيمعاداتشموناغونلمميصورتوقد

انحدع.كتابالمسمىمقالاتهامجلدفيومجتمعه

مفرداتأضحت،الميلاديالعاشرالقرنوبحلول

المهارةوأصبحت.محدودةوموضوعاتهاليابانىالشعر

الأفكارأتتكذلك.اليابانيللشعرالمميزةالسمةالفنية

اليابانيللشعرجديدةبجديةالإنسانفناءمبدأعنالبوذية

أيضاالشعراءوحاول.الميلاديعشرالثانيالقرنفي

بكتابة،القصيرةالمفردةالقصائدحدودبعدماإلىالولوج

مرتبطوخيالاتموضوعاتذاتالقصائدمنمجموعات

ببعض.بعضها

بدأتأم(.587-1)185الوسطىالقرونفترة

فيالنبلاءبطقةالتحقواالذينالمتعلمينالمحاربينطبقات

بدايةوفي.الوسطىالقرونفترةإبانالأدبوقراءةإنتاج

القصصنحوتتجةالميولبدأت،الميلاديالرابكلشرالقرن

الجنعمىمصعيرعنالششاؤمنغمةازدادت،كماالتاريخية

هيكىحكايةبكتابةالنغمةهذهأوحتحيث،البشري

الصعودعنتحكيقصةوهي.معروفغيرلكاتب

هذهالمغنونرددوقد.هيكيلألممرةالعنيفوالهبوط

مصدركانتأنهاكماكلها،الوسطىالقرونعبرالحكاية

اللاحقة.القرونإبانالمسرحياتلقصصوالإلهامالوحي

الوسطىالقرونإبانشهرةوالمقالاتالرواياتوأكثر

ومقالاتشومينوكاموكتبهاالتيكوخى،قصةكانت

تقدمالأعمالهذهكينكو.يوشيدألكاتبهاالخمولعن

الحياةإلىالتقليديةأليابانيةالنظرةعنومتبصرةعميقةرؤى

الشعريالشكلالتانكا،قصيدةبقيتالشعروفي.والفن

أيضاالشعراءوألفالوسط!إ.القرونفترةخلالالرئيسي

كتبهاالمتشابكةالقحمائدمنسلاسلوهيرنجا،قصائد

الشعراء.منعدد

فيأديتالتيالنودرامااليابانيةالدراماأشكالوأقدم

الأغانيأداءعنتماورتوقد.الميلاديعشرالرالغالقرن

الطقوسمنجزءاطورلةلفتراتكانتالتىوالرقص

،الميلاديعشرالرالغالقرنأواخروفي.والشعبيةالدينية

دراماموتوكيو،زيمياسمهمسرحيوكاتبممثلشكل

جمعوقد.اليومحتىبهاتؤدىلازالتالتىبالطريقةالنو،

القديمة.الشعريةؤاللغةالأدبيةوالفكرةوالترانيمالرقصب!ن

أم(.867-561)3طوكيوجاواعائلةعهد

فترةفيوانتشاراحانجاالأدبيةالأعمالأكثركانت

الحضرسكانإلىمو.جهةكانتالتيتلكالطوكيوجاوا،

الأعمالمنكثيرءطنفقد.الوسطىالطبقاتأفرادمن

الحضرية،اليابانيةاطكياةمظاهريتناولالعهدلذلكالنثرية

القرنأواخروفي.جنسيةأوفكاهيةموضوعاتإلىإضافة

الناجحةالشعرصناعةسايكاكوإيهاراتركعشر،السابع

أصبححيث،الروائيالأدبإلىواتجهيمارسها،كانالتى

.الفترةهذهفيروائيكاتبأشهر

القصائدمنجيدنوعظهرالطوكيوجاوا،فترةوإبان

شعبيةتحدتوالتيالهاي!وتسمىكانتالتيالشعرية

وبدأتشعريا،هـقطعا71وللهايكو.التانكاقصائد

فيولكن.الكتابةسثلةشعريةلأبياتهزليبألمملوب

الهايكوباشعوماتسوكأ!رالميلاديعشرالسالغالقرنأواخر

كتبتالتيقصائدهوصفتوقدجاد.فنيشكلإلى

الطبيعة،عنموضوعات،ودقيقةصارمةقواعدحعسب

القصائدوهذه.السنةفصعو)،منفصلإلىإشارةوشملت

يعملأنالقارئفعلىلذاومشاعر،أفكاربمجردتوحي

ولثرحها.لتفسيرهاخياله

السائكلشرالقرنامانإالدرامامننوعانازدهروقد

العرائسومسرحالكابوبرمسرحيات:هما،الميلادي

ميلودراماالكابوكى،ومسرحيات(.المتحركة)الدمى

النابضوالتمثيلحلةالجصالملونةالأزياءتظهرعاطفية

الثامنالقرنبدايةفيالعرائحرامسرحمثلوقد.بالحيوية

أعظمكتبهاألىراميةاالروأئعمنعدداالميلاديعشر

؟مونزايمونشميكاماتسووهواليابانيينالمسرحيينالكتاب

الشخصياتصتاباته،فيالشعريةملكتهحولتفقد

إلى،والعاهراتلتاجر19عمالمثل،رواياتهفيالبسيطة

المسرحية.انظر:.مأساويةشخصيات

الأدبالغربيةوالأفكارالمؤثراتغيرت.الحديثةالفترة

وقد.كبيرةبدرجةالطوكيوجاوافترةنهايةمنذاليابانى

فإبان.الحديثةالقصةرظهمالمؤثراتلهذهالنتائجأكبركان
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جماعةدعت،الميلاديعشرالتاسعالقرنمنالثمانينيات

الغربية،اللغاتتعلمواالذيناليابانيينالكتابمنصغيرة

بعضرأىوقد.القديمةالأدبيةالأشكالعنالتخلىإلى

علىأنشويو،وتسوبوشىشيمىفوتاباتيأمثالالمؤأغين

بالأسلوبوقصصهمرواياتهميكتبواأناليابانيين

وقد.اليابانيالتقنيللتقدمف!صيامقابلا،الأوروبي

السحبروايتهفأصدرالرأيلهذافوتاباتيا!متجاب

م(.881)9عامورفيالمنجرفة

كاتبأعظم،سوسي!صناتسوميالناسمنكثيرويعد

روائياكاتبابوصفهالحديثةالروايةبنىفقد.يابانيروائي

أصبحتبحيث،العشرينالقرنأوائلفيأدبياوناقدا

قليلة.أعمالآناوياشيغاكتبكمامعتبرا،أدبياشكلا

الشعبيةذاتأم()379مظلمةليلةقفماءروا!هولكن

أولكاواباتاياسوناريكانوقد.شعهرتهرسختالدائمة

.أم689عامالأدبفينوبلبجائزةيفوزيابانيكاتب

عامالجائزةحازالذياوكينزابيوروالروائىإليهانضمثم

تانيزاكيالبارزينالمحدثينأجابانييناال!دباءومن.أم499

ميشي!ا.ويوكيوكوبووآبيجونيشيرو

والمسرحيةالشعرعلىأثرهالغربيللأدبكانولقد

الشعراءبعضمازالولكن،العشرينالقرنفياليابانية

الانالغالبالطالغأنبيدوالهايكو،التانكابطريقةملتزمين

المرسل.والشعرالطويلةالقصائدهو

أيةعلىمازالتالتقاليدفإنالغربيةالمؤثراتمنوبالرغم

ميشيمايوكيوانتحرأم079عامففي.اليابانفيقوية،حال

الوقتفيذلكفعلوقد.الوممطىالقرونمحاربىبطريقة

الإمبراطورية،للأسرةوتقديسهاحترامهيعلنكانبينما،نفسه

الباكر.اليابافيال!دبفيبارزامكانااحتلتالتى

الوطنيةاللغة!طاليابانيةاللغة.اللغةالياباقي،

واسعةبصورةمفهومةكانتأنهاكما،اليابانيللشعب

.اليابان!ميطرةتحتكانتااللت!توتايوانكوريافي

أطشعبالسائدةاللغةهيطوكيومدينةلغةواصبحت

.أم868عاممنذالياباني

مقا!إلألفاظتجعلأطيابانيينالمتناغمةالنطقطريقةإن

طبقةفيالاختلافاتوتعتبر.وإيقاعيةمودةبصورةتخرج

وتقريبا.والعباراتللكلماتالملامإلمميزةهيالصوت

منالإنجليزيةاللغةفينجدهاالتيالاختلافاتلفسهي

تقسيمويمكن.الكلماتمقاطععلىوالتشديدالنبرحيث

نبرةطبقةنموذجعلىبناءأنواعثلاثةإلىاليابانيةاللهجات

الأغلبيةلغةعليهاالمتعارفاليابانيةاللغةوتعتبر.الصوت

الغربيالنموذجأوالكانساينموذجأماالأكلبية(.)نموذج

منومعظمهم،الغربيونالهونشوبهايتمتعخاصيةفهو

فيوجدالأحاديالنموذجأما.الجنوبيةوكايوشوشيكوكو

الوسطى.وكايوشوالشرقيةالشماليةهونشوفي

الكورية.اللغةتركيبمعاليابانيةاللغةتركيبيتشابه

يشتملالذيالألطائي-الأوراليالنموذجيشبهفكلاهما

أيضا.والتركيةالفنلنديةاللغتينعلى

أساليبشكلعلىاليابانيةباللغةالتحدثويتما

حميمعحديقفعبارة.الاجتماعيةللأوضاعطبقامختلفة

مهذبكلمةوتستخدم.اليوميةالمحادثاتفىصحيحة

الشرفالتبجلألمملوبويعني.الجميلةالعشرةعنتعبيرا

وكبارالسنلكباريستخدموهو،الحديثعندوالاحترام

الشخصلخاطبةأسلوباهناكأنكما.أعتمخصياتا

وكذلك.والكتابةالحديثفيويستخدم؟الغائب

الحديث.الأدبىالأسلوب

غيروأخرىللتصريفقابلةكلماتلغةبكلتوجد

منللتصريفقابلةكلمةكلوتت!صن.للتصريفقابلة

:الكلماتتلكضمنومن.النهاياتمنومجموعةجذر

وتشمل.الوصلأفعالتشملالتيوالأفعالأصفاتا

التعريفأدواتكافةللتصريفالقابلةغيرال!طمات

الحطف.وحروفالجرحروفومعظهماأضن!جروا

والحروف)الصوائت(اللينةالحروفنجدعموما،و

الكلماتكافةوتنتهي.اليابانيةفي)الصوامت(أسماكنةا

حروفثمانية4وهناك"."نحرفأوالليمةبالحروفأيابانيةا

أى(،واي،آيأو،1،،إي،إيه،)آه:وهياليابانيةباللغةأجنة

الإنجليزيةالجملةنمطاليابانيةالجملةكلماتترتيبويشبه

بمالصائتانظر:.الجملةنهايةفيتأتيالتيالأفعالعدافيما

و"لا"."نعم"لكلمتيدقيقةعباراتولاتوجد.الصامت

هذا؟"،تحب"هل:السؤالعنماشخصيجيبولكي

هذا".أحب"لاأوهذا""أحب:يقولأنفعليه

إلىإضافةالكتابةفيالصينيالنظاماليابانيوناقتبس

)ألفباءفيبعضهاتبسيطتمولكن.كثيرةصينيةكلمات

مكتوبة.رموزشمكلعلىلفطةمقاطعجداولأو(مقطعية

كانا.الجداولهذهوتسمى

الأبجديةمنقائمتين-حاليا-اليابانيونويستحدم

شكلعلىوهيشيوعاالأكثرهيمنهماوالأولى.المقطعية

كماكانافهيمنهماالثانيةأماهرغانا.وتسمىمستدير،

الحالهوكمامائلةحروفاكثيراوتستخدم،الشكلالمربعة

بدم-عادة-اليابانيةاللغةوتكتب.الإنجليزيةاللغةفي

كانجي،الصينيةالأبجديةوالحصوف"كانا"منكل

ذات"كانا"-أحيانا-وتضافماجيري.كاناوتسمى

النطق.لتوضيحالأبجديةالحروفأحدمعالخفضالمقاس

تخفيضفي-أم489عام-اليابانيةالحكومةبدأتثم

أشكالها.تبسيطمع0851إلىالأبجديةالحروفعدد
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اليابانيةمالمدارسفياللاتينيةالألفباءتدرسكما

الرومانية.بالحروفالمكتوبةاليابانيةاللغةمنأنظمةثلاثة

الحروفتكتبهبيرن،الرومانيةالحروفوباستخدام

اللغةبطريقةاللينةوالحروفالإنجليزيةاللغةبطريقةالساكنة

اليابانيةاللغةلكتابةالاخرانالنظامانأما.الإيطالية

.نيبونونوع،القومىالنوعفهما:الرومانيةبالحروف

نفسها.اليابانيةاللغةبنيةعلىيستندوكلاهما

بناللهعبدانظر:.طلحةبناللهعبداليابري،

طلحة.

حيوانبمالتربة(،ا!رض)سطحالأرضانظر:.اليابسة

الأرضى.العالم(،اليابسةإلى)الالتقالالتاريخماقبل

بحيرةشرقىيابلونوفيجبالتقع.جياليايلودولمحي،

الشمالإلىالجبالسلسلةوتمتدبروسيا،سيبريافيبايكال

منغوليا،شمالمنكماو006حواليتبلغبمسافةالشرقي

جبالسلسلةوتشكل.ستانوفويبجبالشصلحتى

فيتصبالتيالأنهاربينيفصلالذيالخطيابلونوفى

المحيطفيتصبالتيوتلك،الشماليالقطبيالمحيط

قمةأعلىم(4.2)99سوفوندوجبلقمةوتعتبر.الهادئ

.الجبالبين

المعادنمنلكثيرمصدرايابلونوفيجبالمنطقةتعتبر

.المفيدة

البحربرادمننوعأليابيسمك.سمكاليالي،

وهناكباستراليا.العذبةالمياهأوالأنهارفييعيش

نأإلأ،الحجمكبيربعضها،كثيرةمتنوعةمجموعات

منزوجالديهابأناليابيأسماكوتتميزصغير.معظمها

القوية.الكلابات

ولاأستراليا.منمكانكلفيالأسماكهذهوتنتشر

يعيشأنالممكنمنإذ،المياهفيكلياالأنواعجيمعتعيش

كثيرويوجد.المشابهةوالأماكنالرطبةالحظائرفيبعضها

الجحور.فيالأنواعمن

منينبعبأستراليا،فكتورياشرقيجنوبفينهرراب

فيليب.ميناءخليجإلىملبورنخلالويتدفقباو،باوجبل

منتجعاتوتقع.بالمياهملبورنوروافدهيارانهرويزود

النصقطاعاتعندللإعجابمثيرمنظروسطالعطلات

فوقيارا،نهرمصبمنبالقربالمصانعبناءتموقدالعليا.

تشارلزاكتشفالبحر.منوالمسطحةالمنخفضةالأراضي

بمسحقيامهأثناءمرةلأولأم308عاميارانهرجرايمز

ميناءفيليب.خليجمنطقة

وهو،الإمبراطوريالنفطامفىطوديةقياسوحدةالياردة

الدولاستخدمتهالذيالرسمىالبريطانىالمقاييسنظام

وتساوي.المتريالنظامإدخالقبلالإنجليزيةباللغةالناطقة

الياردةتساويكما،بوصة36أوأقدامثلاثةالياردة

المتر.من.44،19

حدأ.(-م291)3فويشيك،روزلسكييا

عاممنذلبولندازص-كليماكان.البولنديالجيحقجنرالات

بولندافيالشيوعيللحزابرئيساانتخبحينام819

فقدلبولندا،زعيماياروزلسثيوباعتبار.ام989عامإلى

الأحكامبفرضوقام01معقدةاقتصاديةمشكلاتواجه

الأمن.لحفظمنهمصطولةفيام819ديسمبرفيالعرفية

وحظرت.البولنديينعر،قبضتهامنإدارتهوشددت

وهى،التضامننقابةمثل:المستقلةالاجتماعيةالتنطمات

الأحكاموانتهتفاليسا.ليخقيادةتحتعمالياتحاد

كما.ام839عامفيتيبولندافيرسميةبصفةالعرفية

البولنديالبرلمانلىكوينحرةانتخاباتلإجراءسمحت

دولةبولنداأصبحتحينأم459عاممنذمرةلأول

شيوعية.

نقابةتساندهمالذينالشيوعبيئغيرالمرشحونوحقق

أعيدقدوكان.أممأ98عامفينجاحأعظمالتضمامن

عاملهارئيساياروزلعصكيوأصبحالحكومةتنظيم

بموجب-الرئاسةوأصحت.شرفيمنصبوهو،م8591

بنفوذيتمتعالذياكصب-للحكومةالجديدالتنطمإعادة

الجديد.النظامبموجبرئيعساياروزلسكيوانتخبأكبر.

عامفيالشيوعيلل!زبرئيممئامنصبهمنواستقال

.جديدة،رئاسيةانتخاباتإجراءقبلام099

اجتاح.لوبلينمنبالفربكيروفيياروزلسكيولد

وقام،أم939عامبوأضدا()السابقالسوفييتيالاتحادجيعق

إلىمعهاخرينلنديينوبمياروزلسكيبترحيلالسوفييت

ليتدربياروزلسكيالسوفييش،جندثم.السوفييتيالاتحاد

فىهذاوكان.ربىلنديشيوعيجيشفيضابطاللعمل

.أم419عامالعوفييتيللاتحادالألمانالجنودغزوأعقاب

عامفيبولنداعلىالسيطرةمنالحشيوعيونوتمكن

فىالعضويةكاملعض!اياروزلسكيوانضم.أم459

ويعدأم،719عامفيالشيوعيللحزبالسياسيالمكتب

منالدفاعوزيرءنصبوشغل.القرارلصنعجهازأعلى

الوزراءرئيسومنصب.أم839عامحتىأم689عام

رئيسا.أصبححينأم859عامحتىام819عاممن

-4781هـ،ا432-621)4إبراهيم،اليازجي

ولغويأديب،ايىطزجيناصيفبنإبراهيمم(.6091
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فوالده،وأدبعلمبيتفيوترعرعولد.لبنانيوصحفي

وقد.آنذاكواللغةالأدبأعلامأحداليازحيناصيف

فتعهده،والا!شجابةالذكاءإبراهيمابنهفيناصيفتوسم

العربيةاللغةحبنفسهفيوغرسبتعليمهواهتمبعنايته

زمامهاامتلكحتىشديدبنهمادارمعاعليهافأقبلوادابها،

أعلامها.منوأصبح

الأدبإلىاتجهولكنهشاعرا،الأدبيةحياتهابتدأ

ولكنهأم،872سنةالنجاحجريدةفأصدر،والصحافة

للغةمدرسعاوعمل.نفسهالعامفيفأغلقهامالياأرهق

فأصدر،الصحافةإلىعادثم،بيروتفيوآدابهاالعرلية

أماليهفيهايكتبوكانالطبيبمجلةأم884سنة

إلىوهاجرأيضا،أغلقهاولكنه،شهرتهفطارتاللغوية

فيوجدواالذيناللبنانبنمنكبيرعددممبقهأنبعدمصر

اليازجيإبراهيمأنشأ.لبنانفيفقدوهالحريةمنجوامصر

احتجبتولكنهاأم،798!شةالقاهرةفيالبيانمجلة

،أم898!شةالضياءمجلةبعدهاأخرجثم.سنةبعد

السرطانمرضداهمهحتىالبليغةبمقالاتهيغديهاوظل

إلىرفاتهنقلت!شوات!مبعوبعد،القاهرةفيبهومات

فيها.ودفنبيروت

اللغاتمنيعرفالمعرفةموسوعياليازجيحان

فيبارعاوكان.والسريانيةوالعبريةالفرنسية،الأجنبية

الحفرصناعتيفيماهراكانكما،الفلكوعلمالرياضيات

أحربي.اوالخطاليدويوالتصوير

شهرتهيعادلماالمنشورةالاثارمنلليارجيليس

والبيانالطبيبمجلاتهفيكتبهماسعوى،العلمية

مؤلفوله.وايلأدبيةوالعلميةاللغويةالمباحثمنوالضياء

ضمتشعروديوانوالمتوارد،المترادففىالرائدنجعة

بدأهالذياللتنبىديوانشرحبإكمالقامكما.رسائلهإليه

.بوهأ

0081هـ،أ782-4121)صدفنا،جيليازا

وأديبوشاعرعالم،أجازجياناصيفأم(.871-

فيولد.اليازحيإبراهيماوالشاعرالأديبأبووهو،لبناني

فنشأ،والآدابللعلوممحباوالدهوكالى.بلبنانشحيماقرية

يطالعأظفارهنعومةمنذوشرع،العلممحبةعلىابنه

.آنذاكالمتاحةالتراثكتبمنيدهإليهماتصلويستظهر

كانبماعمرهمنعشرةالسادسةفيوهونجمهفتألق

الأميرألحقهالأدبيةشهرتهطارتأنوبعدشعر.منينظمه

علماقصرهفيفبقي.ديوانهفيكاتباالكبيرالشهابيبشير

مأ084عامالشهابيالأميرسقوطوبعدولغويا.أديبا

التعليمسلكفيوانخرطبيروتإلىناصيفالشيخهاجر

بيتهوأصبححديثا.أنشئتقدكانتالتيمدارسهافي

فذاعالأدبيةالقضايافيالفتوىومرجعالعلماءمأوى

الشعراءأكابروراسله،قاطبةالعربيةالبلادفيذكره

فىوفاتهحتىوالتعليمللعلمانقطع.آنذاكوالأدباء

واللغويه،الأدبيةالآثارمنمجموعةخلفوقد،بيروت

مقاماتنمطعلىمقاماتوهو،البحرينمجمعأهمها:

منكثيرافيهاتناولوقد،والحريريالهمذاني

كذلك:ومنها.العربيةوالأمثالالاجتماعيةالموضوعات

لغةفيالخطابفصلبمالإعرابأصولفياللباب

شرحبمالعربدنيافىالأدبمجموع،الأعراب

منمجموعةوله.إبراهيمابنهأكملهوقدا!لتنبى،ديوان

يدرسمهاكانالتي،والنحويةوالعروضيةالبلاغيةالمؤلفات

.بيروتفيطلابه

؟النبذة:هيمجموعاتثلاثفيالشعريوإنتاجه

القمرين.ثالث،الريحاننفحة

ألمانيفيلسوفأم(.69-19)883كارلياسبرر،

،المبادئمنمجموعةليعستالفلسفةأنيعتقدوحودي

طبائعهم.خلالهمنالأفراديدركأنيستطيععملول!ضها

الما!ي.فيالفلاسفةكبارعنعديدةكتبايا!مبرزوكف

يعتقدلأنه،الفلاسفةباستنتاجات-أساسا-يهتملاأنهإلا

مهمة.غيرالفلسفيةوالاممتنتاجاتالمضامينجميعأن

وسيلةالآخرينالفلاسفةدراسةأنذلكمنلدلآويري

فيالامشغراقإلىنضطرحتى،العميقالتفكيرعلىللحفز

الوجودية.انظر:.التفلسفعملية

تحاوز-دائمةبصفة-يحاولونالناسأنياسبرزدكر

ولكنهم،والفلسفةوالدينالعلومخلالمنحدودهم

أنياسبرزواعتقد.الأملخيبةأوالفشلتجربةيعيشون

مثل:المحدودةالمواقففيأنفسهمعنأكثريتعلمونالناس

المواقفهذهوتكضف.والفضل،بالذنبوالشعور،الموت

قدياسبرزلاراءصيغةأعظمأنويبدو.حدودهمللناس

وقدمأم(.)329الفلسفةبعنوانلهعملفيجاءت

للفلسفةالدائمالنطاقفيتعقيداأقلترجمات

ام(.9)94الحكمةإلىالطريقأم(بم)489

السفلىسكسونيافىأولدينبيرجفيياسبرزولد

جامعةفىالنفسيالطبتدريسأم139عاموبدأبألمانيا.

عامالفلسفةفيجامعياأستاذافيهاصارالتيهايدلبيرج

سويسرا.فيبازلبجامعةأستاذاوكذلك،م1291

العربيةالسياسيةالأحزابانظر:.عرفاتياسر

يماسر،،عرفاتفئ!بمالملسطييالوطنيالتحرير)حركة

التحريرمنظمةتاريحية(؟)ندةالمحتلةفلسطين

الفلسطينية.
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الشجيراتمننوع002نحوعلىيطلقاسمالياسمين

سسلىع!!كألا!نن7وشمبهالمداريةالمناطقفي،أساسيةبصورةتنمو،التيالمزهرة

ع-.!!!بخ!؟؟!س!بر؟صب!وفيءبر!ء-صلأوراقها،نافضةالياسمينشجيراتوبعض.المدارية

!!ع!!3!!بئ!برئج+سكا!!!لأ!ك!!ثث!غس-لمضاء.أوأزهارهاوتكون.مستقممةلصورةتنموأوالحاسمنن

الاحربعصهاوبحد.عامحلم!العساء!صل!ىولممدها

لأ!ا!!لم!شجيراتتتسلقوقد.العاممدارعلىالخضرةداع

كثشث!كا!ير!يمو

كا!!*ك!لأ!

!ء!بر!!!ع!!!!!!س!ء"غ"؟!ع!3صخ!!ع.عبقةرائحةذاتتكونوربما،اللونقرنفليةاوصفرأء

ءصبرلم؟ءلآ!-3و!!"!لأ!-صءجمؤ!،الأقاليمفىالأمربادئفيتزرعالياسمينضعجيراتوكانت

د!"-ي!ىص"؟!*؟،لمكلبه!ع!؟فئء!!ش3دتزرعونجدها.الأرضيةللكرةالشرقيالنصفمنالدافئة

لأ"في!!شكاص!!-س؟!!ء!صشلأنر3.العالمبقاعمنكثيرفىالحدائقفيأحيانا

"/حم!7كا-ج،وولأل!!صس!2"بر-كا/77س!!ص!كا!-!شبأورأقهالكرمةنباتالشائعالأبيضالياسمينويشبه

شلأكأ!سس-كاعكا؟الأسبانيالياسمينأماالبيضاء.وأزهارهالداكنةالخضراء

كا!س.أسفلمنخفيفأحمرلونذاتبحافةأكبرأزهارفله

الجريالياسمينمىالملونةوالأحزا:(.بتلاتلهليسالبريالياسمينا!لون!اصعةرأز!ارالتنتويةالأزهطرذواليماسمينوشميز

امعطماءفيسماالىصلاتحميخفحراالزفى!الحعيقة!يالجملامللتي"لتياحلمةفيالنباتعلماءوقام.اللأوراق!بلوتظهر،كالشمعولينة

و.هاالأونتج.الشائعالابيضبالنوعالا!حبانيالنوعبتطعيمفرنسا

الرائحة،عبقةكبيرةازهارذاتكثيفةنبتةهذاعن

امستخدأميمكنكماالماسمين.زيتتصنيعفيتستخدم

ذات،جافةصغيرةثماراالنباتيحملالأزهارتذبلالعطور.فيالعاديالياسمينمنالمستخرجالزيت

الحدائقنباتاتمنابىريوالياسمين.طويلةريشيةذوائب.الشايتعطرفيالياسمينالصينيونويستخدم

علىكبيرةأزهارلها،كثيرةأصنافمنهوتزرع،المرغوبة

تربةفيالبريالياسمينويترعرعالمستدير.القرصشكل

مكانفيوضعهأزراعتهطريقةوأفضل.الصرفجيدةغنية

الشمصرفيالنباتمنالمتسلقالجزءمحفظ،مظللبارد

جزئيا.مظللمكانفيأو

مقالاتكاتب(.-أم)179بهـ.،ياسينبر!ر*!*كاعا?

الأدبحاميعليهيطدقكانأدبيوناقدإندونيسي"ء

التيالعديدةللموادزظرامشهوروهوالمعاصر.الإندونيسي

معهدفيموجودةوهي.الإندونيسيالأدبعنجمعها

فىالادأبلتوثيقياس!نن.هـ.بمركزيسمى،عام3

جاكرتا.

بشمالرونتالو،كمفيبئياسينهانسولد

.!-:....عبقةرائحةذاتوأزهارهاخشبيةنبتةالياسمين

دابعدكورونمالوإلىرجالمسمإلدوليسيا،!يسولاويسي

فيمتطوعاعمل.ومدان،باليكبابانفيتعليمهتلقى

إلىبعدفيماأسذهب.المحديالهودنديالحاكممكتب،المعمرةالأعشابمجموعةمننوعاليريالياسمين

معهدوهوبوستاكا،ءباليفيملايويةكتباوطبعجاكرتا،آسجاأرجاءمعظمفيتنموالتى،الخشبيةالتعريشاتأو

التابعةالادابكليةفيبأستاذاعملثما.حكوميأدبيذاتالأنواعبعضويسمى.الشماليةوأمريكاوأوروبا

صغاربتشجيعيقومكانحيثإندونيسيا،لجامعةارتفاعيصلأنويمكنالعذراء.تعريشةالصغيرةالأزهار

.الكتابإلىأزهارهاعرضويصلأمتار،ثلاثةإلىالتعريشات

التحريرإداراتفىالحفلىمة،لياسينالمهنيالعملشملأوزرقاء،البريالياسمينأزهارتكونأنويمكن.سمأ5

كتباألفكماإندوذيسيا،فيالادبيةالمجلاتمنلكضيروحين.ورديةأوحمراءأوصفرأء،أوبيضاءأوبنفسجية
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لذلكإضافة،الإندونيسيةالادابعنعديدةومقالات

وتشمل.الإندونيسيةاللغةإلىأجنبيةأعمالآترجمفقد

المؤلفكتبهاالتيهافيلارماكسروايةالتراجمتلك

فىمولتاتولياسمتحتديكير،دويسإدواردالهولندي

.أم729عامالترجمةونشرت،أم086عام

يالثار.،كمالانظر:.كمالياشار

الأبيضالبحرساحلعلىتمعالمحشلةبفلسطينمدينةبفا

أقدممنواحدةوهي،ابيبتلمنالجنوبإلىالمتوسط

القديمةالمصريةالسجلاتوتؤكدأ3.أحاافيالمدن

ح!تالقديمةالعهودمنذمهمابحرياميناءكانتوجودها.

،العربالسكانمعظممنهاطردوقدجوبا.تسمىكانت

منالأربعينياتأواخرفي،الإسرائيليةالعربيةالحربأثناء

عدديبلغ.البرتقالببسات!تمشهورةوهي.العشرينالقرن

نسمة.000001سكانها

اليرقةمنتخرخالتيأضمواالمكتملةالحشرةهياولوو

انظر:.الحشرةحياةفيالتحولمنالثالثالطورنهايةفي

.التحول

يفوقهولا،صلابةالنقيةالمعادنأكثرثانيالياقوت

شفافةشذراتشك!!علىالياقوتيوجد.الماسإلاصلابة

الصخور.فىشفافةغيرعروفشكلوعلى،الحصىفي

اطهـ.302الكيميائيةالصيغةوله

تصقلأصشفافاالياقوتمنأصنافعدةوهناك

أصياقوتاالياقوتجواهروتشمل.مجوهراتوتستعمل

الشرقى،والزمرد،أصشرقيأوالجمشتوالسفير،الأحمر،

صفاءعدمإلىتعودالجواهروألوان.الشرقيوالتوباز

منلونهالأحمرالياقوتيأخذ،المثالسبيلفعلى.الياقوت

الحديدمنلونهالسفيرويأخذ،الكروممنآثاروجود

منأساسيةبصورةيأتيالجواهروياقوت.والتيتانيوم

والهند.وسريلانكاإفريقياشرقيوجنوبأستراليا

)المادةكاشطةمادةالشفافغيرالياقوتويستعمل

وتنعيمهاالموادسحقفيتستخدمالتيهيأعاشسطةا

،مألوفكاشطوهو،أصسنباذجواوصقلها(.وتلميعها

ويستخرج.الأخرىوالمعادنالياقوتمنطبيعيخليط

منالجيدةالكشطخاصيةذوالياقوتوكذلكالسنباذج

.واليونانتركيافىمناجم

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الصلالةالمسباذجححرالتودار

الأحمراالياقوتالرمردالجمشت

السفيرلجوهرةا

الأحجارمنالأحمرالنوعالأحمرالياقوت

الياقوتعلىويطلق.الياقوتمعدنإلىتنتميالتييمةال!ص

كانإذأالوهمىوالسفير،اللونأزرقكانإذاالسفيراسم

وأبالأزرقليسأصونه

ال!جميائيوالاسماالأحمر.

أكسيدهوأطياقوت

وتكتعسب.الألومنيوم

منالأحمرالونهااليواقيت

فيالداخلةالكروماثار

وتميل.الألومنيومأكسيد

إلىاليواقيتمعظمحمرة

ولكنالأصفر،اأوالبني

حمراءياقوتةالزرقةإلىتميلأنواعهاأثمن

.الحمامدمأحمرلهاأ!ويقا

سوىصلابتهافيالسفيروأحجارأجواقيتايفوتولا

الأحجارأثمنمناليواقيتمنالنفيسةالأنواعوتعد.الماس

تستخرجكمابورما،مناليواقيتألفسوتأتي.الكريمة

مهمة.تجاريةقيمةذاتمنهاكمياتتايلاندفىاليوم

كانتوإن،جودةالأقلالأنواعمنالكثيرالهندوتنتج

منلياقوتةينولمنوشراءىممتاز.نوعمنالنجميةيواقيتها

ستةذاتنجمةبهاأنالساطعالضوءفيأضوعاهذا

فيغلبصريلانكامنالمستخرجةاليواقيتأما.إشعاعات

أ!نها.علىالشحوب

الصناعيةالحمراءاليواقيتمنالسنويالإنتاجويقدر

اليواقيتعلىالطلبكانوإن،القراريطبملايينالرخيصة

ويصعب.الثمينةبقيمتهاتحتفظأنمنمكنهاقدالحقيقية

الخبراء.علىحتىوالمصنعةالطبيعيةاليواقيتبينالتمييز

الأحمر،للياقوتكبديلأحياناالأحمرالعقيقويستخدم

وأأريزوناياقوتقبيلمنخادعةأسماءعليهوتطلق

الرجاء.رأدرياقوت

الليزر.؟الياقوتالسفيربمبمالجوهرةأيضا:انظر

-1178هـ،626-)574الحمويياقوت

عبداللهبنياقوتالدينشهابأبوعبداللهأم(.922

اسمهبغدادمنتاجرواشتراهصغيرااسر.الحمويالرومي

ثم،التجارةأموروعلمهفرباهالحمويإبراهيمبنعسكر

.بالأجرةالكتببنسخهـفاشتغل695سنةاعتقه

شهرته،سببوهوالبدانمعجمالحمويولياقوت

ويصفالأدباء،بمعجمويعرفالأريبوارشاد

نوعهمنمصنفأفضلبأنهالبلدانمعجمكراتشكوفسكي

فيللجغرافياجامعوهو،الوسطىالعصورفيعربيلمؤلف

أيضا،وللرحلاتواللغويةوالوصفيةالف!جةصورها
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منبهأنإلىالإشمارةتكفيإذ،كبيرةأدبيةقيمةوللمعجم

اعتمدوقد،الافخمسةمنيقربماالشعريةالشواهد

السابقةالجغرافيةالكتبعلىمعجمهإعدادفيياقوت

جغرافيانمصنفانولياقوتبها.قامالتيرحلاتهوعلى

للمواضعمعجموهوصقعاوالمفترقوضعاالمشتركهما:

مراصدهو:الثانيوالكتابأسمائها،فيتشتركالتي

مختصروهو،والبقاعالأماكنأسماءعلىالاطلاع

ياقوتعملمنليصرأنهكبيرأحتمالوهناك،للمعجم

-؟هـ،-896؟)المستعصميياقوت

المستعصمى،عبداللهبنالدينجمالياقوتام(.992

شهرتهذاعت،الأصلروميكانربماعبقريخطاط

كانالعباسى،العصرفيالمنسوبللخطمطورأخربوصفه

بلاطهفينشأ،العباسيينالخلفاءآخرللمستعصممملوكا

تعلم.عصرهبعلومواهتموالشعرالأدبأحب،إليهونسب

زكيوعلىالارمويعبدالمؤمنالدينصفىعلىالخط

زينبعنأخذإنهخطأوقيل،حبيببنعبداللهالدين

أيضا،الكاتبةبشهدةالمشهورةالأبريأحمدبنت

أخذالذيهوالملكيياقوتالدينأمينأنوالصحيح

تجويدهاليطورالبوابوابنمقلةابنخطوطدققثمعنها.

الويقةعبرتفاصيلهافىجمالأنسبهاجمالإلىويضيف

تحريفمنفيهازادوالتيالقلملبريابتكرهاالتىالجديدة

قطته.

اجتاححتىالخلافةدارفيهانئةحياةياقوتعاش

إلىفلجأأم(258هـ،)656سيدهوقتلوابغدادالمغول

رئيسعندحظوةنالأنمالبثثم،القتلمنأنقذتهمئذنة

ملكعطاالدينعلاءهولاكوقبلمنالممالكديوان

المستنصرية،الكتبدارفيخازناعينهالذي،الجوينى

أخرىمرةلههيأمما،أخيهوأبنوأولادههوعليهوتتلمذ

إلىحسنمنيسير،الكتابةدائمكان.ركدةحياة

عليهتتلمذوالحياء،التجملكثيرموقرا،،الأحسن

مسعودبنعبداللهابنالدينكمال:منهم،كثيرون

الكامليوأرغونالبغداديالدينونجمالأصفهانى

قطببنومباركشاهاسمهرورديبنوأحمدالبغدادي

ونصراللهالسيوفيومباركشاهالصيرفىوعبداللهالبغدادي

الكوفي.يحييبنويوسفالطبيب

الخط،فيرسالتهأهمهاالكتببعضياقوتألف

إلىبالإضافة،والمصاحفالكتبمنكبيراعدداونسخ

قبرهومكانبغدادفيتوفي.الخطةالقطعمنكثير

.مجهول

العربى.الخطأيضا:ان!

جرسيةزهوراوتنتح./!لةمنوتنموالربيعفيتظصزهرةالياقصتية

رفيعة.سيقانعلىعبير،ذاتالشكل

للفصيلةتنتميالتىالجصلجةالربيعزهورمنالياقوثدلآ

وآسياالمتوسطبيضالى9البحرمنطقةوأصلها.الزنبقية

إلىالزهرةهذهزراعة،انتقلتوقدحاليأ(.)تركجاالصغرى

وهي.الميلاديعشرالساد/سالقرنبدايةفيالغربيةأوروبا

،الزهرةهذهوألوان.العالممنكثيرةأنحاءفىرائجةزهرة

والأبيضوالقرمزيالأز).قبينتتراوح،الجرستشبهالتي

منالفترةفيالنباتهذاويزهر.والأرجوانيوألاصفر

02بينارتفاعهااوحيتممميقانعلى،أبريلإلىفبراير

سم.4و.

أحواضفيزراعتهاويم!كأ.أبصالمنالياقوتيةتنمو

هذهزراعةوعند.المنازلوفيزجاجيةبيوتوفي،مفتوحة

وجيدةغنيةتربةإلىتحتاجفإنها،الأحواضفيالنباتات

نوفمبرإلىسبتمبرمنالفترذفىالأبصالوتزرع.الصرف

الطقس.لحالةطبقا

ويلجأ.الربيعفصلفيمبكروقتفىالأزهاروتظهر

هذافروعأوسميقانربما-إلىأحياناالبساتينأصحاب

نأوبعد.التلفمنلحماتحهارفيعةأوتادأوبسناداتالنبات

هذهبإزالةالبساتينأصرخابيقومأزهاراالنباتهذايطرح

يشجعوهذا،تموتالأوراقوتركالأوتادأوالسنادات

.جديدةأبصالنموعلى

خاصةبصفةمناسبامكاناومناخهاهولنداتربةوتعد

عددبزراعةا!هولنديونو!وم.النباتهذاأبصاللنمو

هارلم،مدينةمنبالآلربعامكلالياقوتيةمنكبير

البساتينأصحابإلىالأبصالبتصديرأيضاويقومون

العالم.أنحاءكلفيالزهوروبائعي

.الز!رة،النباتبصيلة:أيضاانظر
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الصغيرةالأجراستشهأزهاراتحملالكرمياقوتية

أزهاراتحملالتىالعديدةالنباتاتأحدالكرم،قوثية

الجزءفيالكرمياقوتيةوتوجد.الجرسشكلعلىزرقاء

هذهوتنمو.الزنبقياتفصيلةوتتبعأوروباقارةمنالغربى

منمجاميعوتحمل.المكشوفةالغاباتأرضفيالنباتات

فيوذلكالعطرةالرائحةذاتالزرقاءالبنفسجيةالأزهار

منواحدجانبعلىالأزهاروتتجمع.الربيعفصلنهاية

الضيقةالطويلةأوراقهوتنمو.أسفلإلىتنحنيالتى،الساق

عصيرية.بيضاءبصلةمنالنباتوينشأ.الساققاعدةمن

الغاباتأراضيلغطىوفيرةبأعدادالنباتاتهذهتوجدوقد

ياقوتيةبغاباتالغاباتهذهوتعرف،سجادةشكلعلى

.الكرم

مورقة.سيقانعليالأرجوانيةالزرقاءالأزهاروتنمو

أوالأنهارقربالغدقةالمنخفضةالمناطقفيالنباتاتوتنمو

الرطبة.التلالحوافعلى

الامشوائيةالمخاطقفيألمماساين!ونباتالماءلاقوتية

،والمستنقعاتوالأنهارالبحيراتعلىويطفو،العالممن

حولويتجمعالماء.فوقسم06إلىارتفاعهليصلويكبر

أرجوانية.زهرة38حواليالنباتساققمة

فيالماءياقوتيةنمومنوالحشراتالأمراضوتحد

غير.مرةلأولالنباتهذافيهاظهرالتي،الجنوبيةأمريكا

تمالتىالمناطقفىنموهعلىطبيعيةقيودتوجدلاأنه

مشكلةالماءياقوتيةتسببالمناطقهذهوفيفيها.امعتحداثه

بتكوينوتقومجدا.سريعبشكلتنمولأنها،خطرةبيئية

حياةعلىويقضىالماء،سطحكليغطيقد،طافحصير

ضوءإلىتحتاجالنباتاتإنإذ،تحتهوالحيوانالنبات

وجودمنللسمكولابد،الحياةأجلصالشمس

ضوءالماء،لياقوتيةالكتيفالنمويحجب.الأكسجين

نموها.علىطميعيةقيودهماكتكولىلاعندمامشكلةتعترالماءيماقوتية

القماة.هذهالمبالاتسدتوددى

فيالأكسجينتستهلكالنباتاتجذورأنكما،الشمس

تنتقلأنللقواربيمكنلافإنهذلكإلىوبالإضافةالماء.

الماء.بياقوتيةالمسدودةالمائيةالممراتفى

المحتملةالفوائدعنبالكشفالعلماءمنكثيرويقوم

العشرينالقرنمنالسبعينياتأوائلوفيالماء.لياقوتية

لتطهـهيرالنباتاستخدأمتجربةفيالباحثونبدأالميلادي

كثيراتمتصأنالماء،لياقوتيةيمكنإنهحيث،الملوثةالأنهار

الصكمحيالصرفمياهذلكفيبما،الكيميائياتم!

الملوثةالمياهتطهيريمكنفإنهوهكذا.الصناعيةوالنفايات

علىتحتويالتيالصهاريجمنسلسلةخلالبتمريرها

صئإمكانيةبدراسةاخرونباحثونويقومالماء.ياقوتية

المجففة.الماءياقوتيةمنالماشيةعلف

يسكنآسيا.منبريحيوانالياكثور!ر.،ابك

مستوىعنترتفعالتي،التيبتمنوالجافةالباردةالهضاب

البريالثورويبلطول.م070/4منبأكثرالبحرسطح

تقريباوأنفهرأسهيظلولكنأم8،منأكثرالأكتافعند

005بينوزنهويتراوح.الأرضيلمساحتىمنخفضين

أسودأوبنيكثيفضحعرالياكثورويغطي.كجم45وه

والجنبينالكتفينعندخاصةالشعرهذاويطول.اللون

حجمضخامةمنالرغموعلى.بنعومتهويتميزوالذيل

رشميقحيوانفإنه،جسدهمنالأماميالجزءوثقلالثور

فوقالانزلاقألياكثورويستطيع.الحركةخفيف

كماالأنهار.فىالسريعةوالسباحةالجليد،منحدرات

ماوإذاالانحدار.الشديدةالمنزلقةالصخوريستطئكلبور

نتجوقد.بعنفيهاجمفإنه،نفسهعنالدفاععلىأرغم

الثيرانهذهمنالكثيرقتل،الزائدةالصيدعملياتعن

.الانقراضلخطرمعرضاالحيوانأصبححتى،البرية
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الجبلية.آسياأقاليمفيبالأعشال!ويتعذىكثيفشعرلهالياكثور

بسببوذلكالناخربالثور،الأليفالياكثورويسمى

التيالأجيا!منلكثيرنتاجوهو.عنهيصدرالذيالصوت

أرقط،أواللونأبيضيكونماوغالبا.بعنايةتربيتهاتمت

أنهكماحجما،أصغرالنوعوهذاوسواد.ببياضمنقطأي

منكثيرفىويستخدم،أ!برياالياكثورعنالانقيادسهل

أثقالحمليست!فإنه،تحميلحيوانوبوصفه.الأغراض

المسافرينألياكثورويحمل.اليومفيكم،32لمسافة

اللبن،منكثيراأنثاهوتدر.التيبتهفكمبةفيوالبريد

ثورشسعريستخدمكما.للطعاميشوىأولحمهويجفف

الأكثرالشعرأما.القمالقصنعفيالناعمالأليفالياك

ويصنع.الخياموأغطيةالحصيرصنعفيفيستخدمخشونة

الرقبةذاتوالأحذية،والسياط،السروججلودهمن

الكثيفالذيلويستخدم.أخرىجلديةأفمياءو،الطويلة

فىللذبابطارداالهندفىالأليفالياكلثورالشعر

والأضرحة.المقابرتزيينفيأوألاحتفالاتمواكب

.(-م3791،هـ-ا35)6مقداد،يالجن

التحق،تركي،جامعيأستاذ.عليمحمديالجنمقداد

العربيةاللغةلتعلم)تركيا(إنطاكيةفيالقرآنتحفيظبمدرسة

والتحق،المتوسطةسوريامدارسفيدرسثم،القرانوفهم

بجامعةالدينأصولبكليةثمالأزهريةبالثانويةذلكبعد

اللغةفيالليسانسعلىذلكبعدحصلوقدالأزهر.

القاهرةجامعةالعلومداركليةمنالإسلاميةوالعلومالعربية

كماام،719عامفىالماجستيروعلىام،679عام

التربية.فىدبلومعلىحصل

عمل.الدكتوراهدرجةعلىحصل،ام769عاموفي

بهيئةعضواثم،أنقرةبجامعةالإلهياتكليةفيبالتدريس

بجامعةألاجتماعيةالعلومبكليةالتربيةقسمفيالتدريس

التيمؤلفاتهأشهرمن.الإسلاميةسعودبنمحمدالإمام

الإسلاميةالتربيةمجالفيكتاباعشراثنا،نشرت

منها:،القريبةوالمجالات

ص*؟؟بمالإسلاميةالتربيةجوانب

سع:،"!الإسلاميةالتربيةأهداف

!ء!عشرينمنأكثرعلىعلاوة

?!!مجالاتفيومقالأبحثا

7؟بم-!!7!لا9لأ!!3لمفيصلالملكئزةبطز
مختلفة

يالجنمقدادالإسلاميةللدراساتالعالمية

.م8891هـ،أ804عام

سكانهاعدديبلغأوكرانيا.فىتوجدمدينةطب

جزيرةلشبهالجنوبىالساحلعلىوتقع.نسمةلأء8...

الاسود.البحربمحاذاةالقرم

لتمضيةومنطقةشعبيا،صحيامنتجعايالطاوتعتبر

الغنيالبحروهواء،المعتدلبالمناخوتتميز.الإجازات

النبيذلإنتاجومركز،مزدحمبحريميناءوالمدينة.بالمعادن

أثناءالمديخةهذهفيالحافاءقادةالتقىوقد.والتبغوالفاكهة

يالطا.مؤغربهاوعقدوأالثانيةالعالميةالحرب

مؤتمر.،لطايا:أيضاان!

الىئيسيةاللقاءاتأهمأحطيالطامؤتمر.مؤتمر،لطاب

-1)939الثانيةالعا!!ةالحربأثناءالحلفاءلقادة

روزفلتد.فرانكلينالرئي!لىهمالقادةوهؤلاءأم(.459

بريطانياوزراءورئيس،الأمريكيةالمتحدةالولاياترئيس

الاتحادرئيس،ستالينجوزيؤ!والرئيس،تشرتشلونستون

عقدوقدالكبار.بالثلاثةعرفواوقد)السابق(.السوفييتي

فىالأسودبالبحرمشه!رمنتجعوهويالطا،فيالمؤتمر

عامفبراير11حتيفبراير4منالمدةفيأوكرانيا،

والمتعلقةاتخذتاكفيالقرأرأتأثارتوقد.م5491

مدىعلىمريرةومناقشاتمجادلاتأوروبابتقسيمات

.الأعوام

بأقوىالاجتماعبدءعنداالسوفييتيالاتحاداحتفظ

السوفييتيةالجيوشاصلمتفقدأوروبا،فيعسكريموقع

بألمانيا.برلينلدخولتعدوكانتأوروبا،شرقمنالكثير

التيالرئيسيةالمشاكليالطافيالأعمالجدولوتضمن

الزعماءاتفقوقدبأوروبا.الحربإلىبعدفيمادفعت

منظمةإنشاءقبول-أ:هيالنقاطمنعددعلىالثلاثة

الأمأصبحتالتيوصني،العالميالسلملصونعالمية

الدولومساعدةأوروبافيالنظامإرساءإعادة2-.المتحدة

إلىألمانياتقسيم3-4.ديمقرايىحكوماتلتكوينالمنهزمة

بريطانيامنكلاترلهايزمعالتيتلك،مناطقأربع

تأييد-04وفرنساالسوفبجتىوالاتحاد،المتحدةوالولايات



يالو،نهر003

بولندا،فيحرةانتخاباتوإجراءالسوفييتيةالحكومة

بولندا.حدودإلىالسوفييتيالاتحادحدودوبسط

معداتالسوفييتيالاتحادتسليمعلىألمانياإرغام5-

السوفييتية.الخسائرلتعويضأخرىثرواتومصادر

علىالسوفييتيالاتحاداتفقفقد،ذلكإلىوبالإضافة

جزرعلىسيوتهعنعوضااليابانضدالحربدخول

وميناءين،سخالينلجزيرةالجنوبيوالنصف،الكوريل

استراتيجيين.

اشئيسبأنالنقادقالأوزارهاالحربوضعتأنوبعد

أوروباشرقباع،المتحدةالولاياترئيس،روزفلت

حالأيةوعلى.السوفييتىللاتحادالكثيروأعطىبالكامل

تسويةأبرزالمؤتمربأنالمحدثينالدارسينمعظميعتقد

الاتحادأحتفاظحوليتجادلونوكانوا.ومتوازنةتقليدية

فيتفوقاالأكثروالسياسىالعسكريبالموقعالسوفييتي

مبالغعلىالحصولفىستالينفشلوقدأوروبا.شرق

يعتقدكماغربا.بولندا-ألمانياحدودتغييرأجلمنطائلة

شرقعلىالسوفييتيالاتحادسيادةأنأيضاالدارسينمعظم

تكنولم،ولاحقةسابقةلأحداثنتيجةكانأوروبا،

يالطا.قراراتبسبب

وأ،شمانشانجبايقمةأعلىمنيالونهرينبع!.يالو،

معظمالنهرويشكلمنشوريا.فيالطويلةالبيضاءالجبال

لمساقةيتدفقحيثومنشوريا،الشماليةكوريابينالحدود

اللأصفر.البحرحتىكم008

-أ059)الكوريةالحربأثناءمهفاالنهرأصبعوقد

فييالونهرالصينيونالشيوعيونعبروقدم(.5391

لمؤازرةوذلك،أم059عاممنأكتوبرشعهرمنتصف

.الحربفيالشماليةكوريا

فيرئيسىغذائيمحصولاليامنباتئيات.المحام،

هذامنللأك!!الصالحوالجزء.الاستوأئيةالدولمنكثير

ساقمنالكبيرالجزءهذاوينمو.الدرناتهوالنبات

وتحتوي.للنباتالطعامويخزن،الأرضتحتالنبات

السكر.وبعضوالماءالنشامنكبيرةكميةعلىالدرنات

المرضتسببقدالقيالسمومعلىالدرناتبعضوتحتوي

اليامأنواعبعضدرناتوتنتجبالطئ.إماتتهاتتملمماإذا

لعملاستخدامهايمكن،الصابونينتسمىمركباتالبرية

المفاصل،يعالإلتهابالذيالهورمونأي،الكورتيزون

.الأخرىالأدويةوبعض

.اليامدرناتإلىللإشارةاليامكلمةوتستخدم

54منأكثرإلىاليامدرناتأنواعبعضوزنويصل

مننوع006وهناك.أم8،طولهايبلغكماكجم،

أ؟!لمص

أيرا

!أ9؟لمالم

أا!!؟لمو

ألم!؟!

أالمثا!برةأئم

الامشوائية.الدولمنكثيرديرئيسيمحصولاليامنبات

ماوغالباأصفر.أوأبيضلونهمنهالطازجوالنوع،اليام

إنتاجبسببوذلك،الحلوةبالبطاطااليامنباتيلتبس

.اليامتشبهمختزنةلجذورالحلوةالبطاطاأنواعبعض

.الحلوةالبطاطاانظر:

صغيرةأزهارامميقانهاوتحمل،متسلقةأليامونباتات

اليامزراعةوتتطلبعناقيد.شكلفىاللوناءخضر

مازراعةوتتمطويلا.زراعئاوموسمارطبا،حاراطقسا

كلللطعامالياممنمتريطنمليون91منيقرب

يزرعكما.المحصولهذانصفإفريقياغربوتنتج،عام

والبحرآسيا،شمرقيجنوبودولالهند،فيأيضااليام

الكاريبي.

الأباطرةفيهاحكمفترةياماتوعهدعكهد.،طقو،

باسمحالياتعرفالتيياماتومنطقةمنالبلاداليابانيون

.م646و002عاميبينكانتالفترةوهذهنارا،مدينة

وأجزاءاليابانوسطمنأكثرعلىسيطرتهمأحكمواوقد

والرالغأثالثاالقرنمابينالفترةفيكوريا،جنوبمن

أجدادهمإلىالملكيةاليابانيةالعائلةأصلويرجع.الميلاديين

فىبأكملهاالأمةسميتفقدذلكوعلىياماتو،أباطرة

ياماتو.ال!حيانبعض

تطويرفيالعميقأثرهماوالبوذيةالصينيةللثقافةوكان

ثمياماتو.عهدأثناءاليابانفىوالحكومةوالأدبالفن

فيالرئيسيةوالعائلاتالحكامبينشمائعةالبوذيةأصبحت

الرئيصي.المعتقدالشنتوظلتفقدحالأيةوعلى.اليابان

الإمبراطوربدأعندما،م646عامفىياماتوعهدوانتهى

حكومةتأمحيسأجلمنتايكاإعملاخسميبرنامجا،

مركزية.



103يانجون

ئدقا.(م3491-4881)يسوروكوإ،موتومايا

موقعةفيالهجومعندالمشتركاليابانىالأسطولقادياباني

.ام419عامفىهاربربيرل

وتاريخ.اليابانفيالبحارأمراءأشهرمنواحداكان

عارضوقد.والسلمالحربفيومتميزوطويلحافلحياته

الولاياتمعالحرباشعتعالإلىأدتالتيالسياسات

فيالمعركةخططتنفيذعاتقهعلىأخذأنهإلا.المتحدة

الوحيدةالفرصةلليابانبالنسبةكانتحيثهاربر،بيرل

النصر.لتحقيق

،أم439عامفيوقتلناغاوكا.فيياماموتوولد

.الهادئالمحيطجنوبيفيطائرتهأسقطتعندما

أهـ،12-؟)مصرفبنطلحة،اليامي

أهلمن.اليامىعمروبنمصرفبنطلحةم(.073-؟

اتفقوا:النوويقال.فاضلوقارئ،ثقةمحدث،الكوفة

كما،وغيرهبالقرآنعلمهواتساعوإمامتهجلالتهعلى

فأجمعوااجتمعوا،الكوفةقراءأنروي،بالورعأتصف

يسمونهوكانوا.مصرفبنطلحةالكوفةأهلأقرأأنعلى

أبيبنوعبدالله،مالكبنأنسعنروىالقراء.سيد

بنوسعيد،السمانصالحوأبى،شراحيلبنوقرة،أوفى

وإسماعيل،السبيعيإلممحاقأبوعنهوروى.وغيرهمجبير،

بنومنصور،الأعمشموانبنوسليمانخالد،أبيبن

حديثهأخرج.وغيرهم،الحجاجبنوشعبةالمعتمر،

الستة.الكتبأصحاب

فيزياف!(.-أم)229فيلجشينيافج،

داوتسونجمعالفيزياءفينوبلجائزةتقاسمالمولد،صيني

فىلمساهماتهماتقديراالجائزةنالاوقد.أم579عاملي

وأحفظقانونبطلانأثبتافقد.الأساسيةالجسيماتقوانين

للجسيماتالفيزيائيةبالتفاعلاتيختصالذيالتكافؤبقاء

وكان،بالصينأنهويهيفيلفىيانجولد.الأساسيةالنووية

فيالمتقدمةالدراساتبمعهدالتدريسهيئةفيعضوأ

المتحدةبالولاياتنيوجيرسيولايةفىبرينستون

عامحتى9491عاممنفيالمدةوذلك،الأمريكية

جامعةفىالنظريةالفيزياءلمعهدمديراأصبحثم.ام659

.أم!65عامبروكستونيفينيويورك

التكافؤ.:أيضاانظر

أنهارأطولثالثيانجتسىنهريعدئهر.يائجدسى،

الصين.فيأهميةوأكثرهاالأنهارأطولويعتبر.العالم

وينبع.الطويلالنهرأويابخ،شابخبنهرالصينيونويعرفه

ويصل،كوينجهايبمقاطعةتانجولاجبالمنالنهرهذا

الركابالصغيرةالسفنتحمل.الصينفينهرأطوليانجستىنهر

المهم.المائيالممرهذاوالبضابكلبر

مستوىفوقم088.4حواليإلىالجبالهذهارتفاع

الشرقي،الجنوبونحوشرقا،النهرويتدفقالبحر.سطح

نحويتدفقومنها،يوصانمقاطعةنحوالجنوبإلىثم

سشوان.مقاطعةعبرالشرقيالشمال

،الشرقنحومنتظمكيرمجرىشكلفييتدفقثم

علىالصينشرقبحرإلر،يدخلثم،الصينوسطوخلال

يانجتسينهر،يصرف.منبعهمنكم6و003مسافة

2.اع؟0002982منتقربمساحةمنالمياهوفروعه

التدفقفي،يانجتسيمعبعفيالعاليةالجبالوتتسبب

فىالكبيرةالمضايقوقيكعله.مجراهمعظمفيللنهرالسريع

جمالآالأنهارأكثرمنواحد(ا،يتسهانجفوقالعليا،أجزائه

القوةمنالكهرباءتوليدمحطاتأكبرتقعوربما.العالمفي

يصلالتيالجبالؤششكل.يتسهانجفوقالعالمفىالمائية

وتنتشرالنهر.شواطئ،كم6.1منأكثرإلىارتفاعها

يانجتسينهرفوقال!ينفيالمحيطتجارةنصفمنأكثر

إلىالمحيطعبابتمخرالتتيالبخاريةالسفنوتصل.وفروعه

أما.الشاطئمن،كمأ).09بطولالنهربوساطةووهان

كم،ا،006مسافةإلىالإبحارفيمكنهاالصغيرةالزوارق

الداخل.فيمكانأبعدوهو

مهنةعلىيانجتسينوشدالصينيينمنالالافويعيش

منالملايينيعيمشكما.الينكتسمىبقواربالإبحار

الصيففيضاناتوقتسببالنهر.هذاضفافعلىالصينيين

منازلهم.خارجالسكانمز!كثيرإجلاءفيوالمؤقتةالعرضية

،شانغهاييانجتسيزثرطولعلىالكبيرةالمدنبينومن

.ووهان،وشونجينج،وشسهانج،نكينجوأ،ونانجينج

.نجونرا:نظرا.لجو!يا
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حرا!زيحمو.التوالسكهةا!عام11تعطيلعئبدورااليانسوننبات

رهرة.ك!وسطعندم!البذرة

صليتعشب،انيسونأيضاويسمىالياسدون

طعملهاالتي،لبذورهأساسايزرع،والشبتأممروياءاإلى

كذلكللعرقسوس!.النكهةلإعطاءويستخدم،لاذع

وللمعجنات،أخرىلحلوياتالنكهةلإعطاءيستخدم

الزيتويستخدم.الجبنمنمعينةوأنواعوالبسكويت

لعلاجخاصة،الأدويةفيالبذورمنالمستخلص

الطباخينمنالعديدويستعمل.المعويةالأطفالاضطرابات

وتوابل.خضراواتاليانسونأوراؤ

المتوسط،الأبيضالبحرمنطقةفيبريااليانسونينمو

الأقطارأماجيدا.لينمووجافدافئلصيف!ويحتاج

وإيطالياوألمانيامصرفهيلليانسونالمنتجةالرئيسية

وتركيا.وأسبانياوالمكسيك

العربية.البلادفىالبريالنباتأيضا:انظر

ويتم،الصيتالذائعالمقامرةأنواعمننوعالدائصيب

اليانصيبانواعمعظهماوفي.ماليةجوائزعلىفيهالسحب

منأو،معتمدينبائعينمنمرقمةتذاكرالناسيشتري

سحبفىأغائزةاالأرقامتحديدوش!االتذاكر،ليعآلات

بإصداركثيرةدولوتقوم.عشوائيةبويقةيتماعام

نجد،المثالسبيلعلىدخلها.لزيادةوسيلةقومييانصيب

واشخطهن،عنفضلا،ول!ية03نحوالمتحدةأ!لاياتافى

ماإلىالحصيلةتضافحيث،باليانصعيبتتعاملحميعها

أخرىولاياتتنضمأنالمتوقعومن.ضرائبمنيجمع

أعضاءموافقةبعدوذلك،بالولايةخاصايانصيباوتصدر

وعموما.ذلكعلىلنصقانونإصدارعلىالتشريعهيئة

منالدولاراتبلايينالبلادهذهفيعامكلتتجمع

اليانصيب.تذاكرمبيعات

الخداعمنفيهلمااليانصيبالإسلاميالشرعحرموقد

والجهالة.الغررعلىلقيامهللناس

غوانغزهاو.:نظرا.يالعتشع

اولاياتمنالقادماشخصعلىيطلقاسماليائكي

،المتحدةالولاياتجنوبفييان!يكلمةوتعني.المتحدة

ماسونخطضممالمنقادمشخصآخرأوالنت!مالى

.ودي!صسون

كلمةالمتحدةالولاياتلعمكانمعظمويستخدم

نيوإنجلاند.بمعنىيان!ش

على?هناك91 كلمةاصلبشانيقينهومنهـجس

الإنجليزيةالكلمةأنعلىالمعاج!(بعضوتنص.يانكي

اليانكىو،يانكيالاس!ضلنديةالكلمةمنجاءتيان!!،

والخشيطة.المجتهدةالمرأةهي

هواليانكىأنإلىأخرىلغويةمعاجموتشير

لكلمةالفرنسيةنطقأو،إنجليزيلكلمةالهنديالنطهت

إنجليه.

علىالأحيانبعضفيالأوائلأصفلمنكيوناأطلة!زقد

للأسماءاختصارااللفظهذاويعتبراليانكيز.هولنداس!صان

نأآخرونويعتقد.كورنيليسو،جانالشائعةالهولندية

الذين،الهولنديينعلىأ،صعم1نفسأطلقواالفلاندرسكان

أمريكا.شمافيفييعيشون

أياممنذأمريكافيشعبيةأغنيةدودلابفكي

جنوبيفيبدايتهت!صنوقد،قديمالأغنيةلحنالاممتعمار.

مأ005عامانتشرتوقد.الوسطىالعصورأثناءأوروبا

الزراعية.المحاصيلجامعويغنيهاكانحيثهولندافي

معسكركلفيوتعزفتغنىدودليانكيأغنيةكانت

لحنهايصفرونغالبا،الأمريكيونالجنودكانكما.وطني

أثناءكثيرةأحوالفيالبريطانيونسمعهاوقد.المعركةفي

صارخا:جيجالجنرالقالحيثكونكورد،منانسحابهم

سمعهاوقدلم!،أخرىمرةاللحنهذاسماععدمآمل!

.أخرىمرةالبريطانيون

البريطانيونغادرعندما،الأمريكيةالفرقعزفتهاوقد

.يورحضاونفياستسلامهمبعد
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هناكأنتزعم،الرومانيةالأساطيرمنأسطورةيانوس

ينظربينما،الماضيإلىأحدهماينظر،متقابلينبوجهينإلها

المستقبل.نحوالاخر

ونهايةبدأيةعندليانوسبالدعاءالرومانيونو!وسل

معبدأبوابوتكون.الحروبخاصة،مهمحدثأي

وكانت.الحربزمنفي-عادة-مفتوحةرومافييانوس

بهاتنعمكانتالتيالنادرةالأمنفتراتفيفقطتغلق

حتىصلاةكلبدايةعنديانوسالرومانيونويزورروما.

الشهروسمي.الرومانالهةكبيرجوبيترالإلهزيارةقبلى

.المزعوميانوسبالإلهتيمناينايرالميلاديةالسنةمنالاول

.يانوسيشبهإلهالأوروبية-الهنديةالشعوبولبعض

لإلهيصلونمثلا،الهخد،فيالأوائلالهندوسكانفقد

كبير.عملأيفيالشروعقبلفايو،اسمه،بوجهين

اليانيونيمتل.قديمهنديوعقائديفلسفينظاماليائية

نإإذالعدد،حيثمنالهندفىاسمادسةالدينيةالمجموعة

ثرائهمبحكم-لهميانىملايينثلاثةمنأكثرهناك

الهنديةالقارةشبهحياةفيقويأثر-المالىومركزهم

شرقيفىصغيرةيانيةجماعاتهناكأنكماوتاريخها.

وكندا.المتحدةوالولايات)إنجلترا(وأوروبا)كينيا(،إفريقيا

وهو،الفاعأوالمنتصرتعنيالتييينامنمشتقةواليانية

كانوا،تيرثانكراسيسمونمرشدا42علىأطلتىلقب

الحريةإلىتقودالتياليانيةالطريقةويوضحونيعلمون

-)877نحوبارسفا،هما:أجانيةامرشديواخر.الروحية

عاشاوقد.م(.ق527-)995نحوومهافيرا.م(،ق777

للهند.الشرقيالشمالفيكبيرةجماعاتوتابعتهماوعلما

بوذا،فعلكما،ورفضلبوذا.معاصرامهافيرا.كان

وتقديم،للطبقاتالاجتص،عيالنظامعنالثندوسفكرتي

هجر،عمرهمنأكلاثيناوفيأميرا.مهافيرأكان.القرابين

التاليةسنةالثلاثينوووكىمتجولأ.ناسكاوأصبح،منزله

)بيهاربافافىتوفيأنإلىاليانيةلتعاليممعلما/حياتهمن

والسبعين.الثانيةفيوهوحاليا(

موتبعداليانيةانقصمتوتعاليمها.اليانيةفرق

السماويالزي)أصحابديامبرا-أ:فرقتينإلىمهافيرا

(.الأبيضالزي)أصحاباسفتامبرا-2(،العراةأو

هاجرتحينما.م،ق036عامالانقسامذلكوبدأ

أصابتهم.مجاعةبسببالجنوبإلىاليانيينكأ5جماعة

عوراتهميسترونالرهبانبدأالشمالإلىءكلادواوعندما

والمقيمينالعائدينال!ريقينبينصرأعفحدثأيمضبقماش

اليانيينومعظم.م82أ؟97عامرسميانقسامإلىأدى

منالشمالفياليانيينمعظمبينماالعراةمنالجنوبفي

الأبيض.الزيأصحاب

وحتىوالأشياءال!ائناتكلأناليانيونويعتقد

في-الروحأنيعتقدون()جيفا(،حيةأرواحلهاالجماداتا

بالمادةاتصالهاولكنشميء،بكلمعرفةعلى-صفائهاحالة

كأعمال(الروحتثقلالتم4)الأعمالالكارماوأنيدنسها.

الجنسيوالسلوكالا؟مانةوعدموالجعثئوالأنانيةالعنف

النبيلةالأعمالبينما،الروحتحجبوالشراهةالفاحش

وتحررها.تخلصعهاوالكفارة

المثلوالراهباتالرهبانيعد.والراهباتالرهبان

سوىمنهمالواحديلمكولااليانية،المعتقداتفىالأعلى

للمشي،وعصاللطعاموإناءمتواضعورداءللنظافةمكنسة

أشهرم!اليانيةالهياكل

السرحوعحودالهمد.آثار

فيالشهرةلبرجالمسقوش

راجاستارفىشتورغاه

اليالي!تعموديأحدهو

فيشيدوقد،البلدةفي

عشرالثانيالقرلى

.الميلادي
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نفسه،معذباطعامهعلىللحصوليتسولمتجولأويعيش

تثقلها(التي)الأعمالالكارمامنالروحتخليصإلىسعيا

.والطهارةالتامالسلامبلوغمنلتتمكنالنفستزكيةوإلى

بالجواهريلتزمأنلابداليانىفإن،الحالهذهإلىوللوصول

الحعسنوالعسلوكبها،والمعرفة،اليانيةالعقيدة:الثلاثة

عدمأيأهيمسا،ا-:هينذورخمسةيتضمنالذي

أستيا،3-.الحققولأيساتيا،2-الإيداء.عدمأوالعنف

يأبراهماشاريا،4-.لكيعطلمشيءأخذعدمأي

إطلاقا.شيءفيالرغبةعدمأباريجراما،5-.العفة

علىيحافظواكيالرهبانفيساعدوناليانيين،عامةأما

معالختلفةوالأنشطةالأعمالممارسةويمكنهم،تعهداتهم

الدينية.بالتزاماتهمالوفاءمحاولة

كائنأيقتلبعدماليانييتعهد.والمجتمعاليايون

العنفعدمويتطلب.النباتىبالطعاميلتزمكما،حي

وأريحية.،وشمفقة،ورقة،عطفمن؟إيجابيةأعمالآ

بناءفيثرواتهمالهندفياليانيوناستغل،لذلكووفقا

أنشأواكما.والحيوانللإنسانوالمصحاتالمستشفيات

منللفقراءوالملاجئوالاستراحاتوالكلياتالمدارس

هنديةج!اعاتتأثرتوقد.والمعتقداتالطبقاتكل

إلحمهاماتمنهمالأثرياءقدمكما.اليانيةالمثلبهذهأخرى

منمعابدهموتعد.والفنونالتعليممجالىفيكبيرة

لاالسياحأنظارمحطدائماوهيالهند.فيالمعابدأشهر

غوجارات،راجاستانمثلالهندغربيولاياتفىسيما

وغيرهما.

غريبة،نظرةللموتاليانيونينظر.الموتحتىالصوم

عهديأخذللموتبا!شعدادهيشعرالذيالخلصفالياني

إرشادوتحتمستمرصومخلالالموتويقاب!!السالخانة،

الراهب.

فيهاانخرطتالتيالمعتقداتهذهالإسلامرفضولقد

رهبنةلاأنهعلىأيضاالإسلاموأكد،والخرافةالجهلمعالم

يأكل،الحياةمعتفاعلفييحياأنمطالبفالإنسانفيه،

ماإطارفيالأحدالواحدعبادةويحسنويتزوجويشرب

و!شة.قرآناالشرعحدده

الهند.مهافيرا،بمالدين:أيضاانظر

جزءوهو.اليابانيةالثقيلةللصناعاتمهممركزلاواط

الشماليالشاطئعلىتقعالتييوشو،كيتاكيمدينةمن

كيوشو.لجزيرة

الحديدمنالزهرالحديدبتصنيعياواتا،فيالمصمانعتقوم

الصلبمنالكثيرالمصانعتلكوتنتجالمستورد.الخام

بهاتوجدكماالفح!،مناجممنبالقربياواتاوتقع.الياباني

للغاراتالاهدافأولياواتاوكانت.أمموكا!حممصانع

ببطائراتالثانيةالعالميةالحربخلالالأمريكيةالجوية

.ام449عاممنيونيو15فيوذلك92،

فىهضبةفوقالمدينةتقع.الكاميرونعاصمةبوطي

نسمة.653ر067سكانهاعدد.الدولةمنالجنوبيالجزء

دولةنيالسكانناحيةمنكثاهشةاللأكثرياونديتعتبر

لحكومةمركزفهى،خاصةأهميةوللمدينة.ال!!اميرون

الجامعةفهي،ياونديجامعةأما.قليلةصناعةوبها،الدولة

.الكاميرونفيالوحيدة

السككخطوطوتربط،بالمدينةدولىمطاريوجد

الرئيسي،والميناء،مدينةأكبروهيبدوالاياونديالحديدية

.الأخرىبالمدنياونديالخطوطتلكتربطكما

وأصبحت.أم888عامفيياونديالألمانأسس

المسماةالفرنسيةالمنطقةعاصمةام229عامفيالمدينة

عندماأيضاالعاصمةوظلت،الفرنسيةبال!صاميرون

،للكاميرونالمستقلالوطنالفرنسيةالكاميرونأصبحت

.أم069عامفيوذلك

الحر.الصقرانظر:اليؤيؤ.

إلىينتميانالنباتاتمنمتشابهينلنوعيناسمالييروح

اسيامنكلفيبرئاالنباتاتهذهتنمو.الباذنجانيةالفصيلة

حيثالنباتاتلهذهساقأييرىولاأوروبا.وجنوبي

اليبروحنباتاتولمعظمالجذور.منمباشرةالاوراقتنمو

هذاأزهارأما.معينةنقطةإلىيستدقغليظواحدجدر

دقيقةأفرععلىتنمورماديةأوزرقاءأوبيضاءفهيالنبات

.الأوراقابين

هدهلجدوعأدالاسلعضويعتقد.غليظواحدحذراليبروحلشجرة

وطبية.سحريةحواصرالأشجار

ب!بر!
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فالنبات.النباتاتهذهحولقديمةخرافاتوهناك

وهماوهيوسيامين،سكوبولامينمادتىعلىيحتوي

سموما.أوعلاجااستخدامهمايمكنكيميائيانمركبان

أوروباوفيالأدنىالشرقفيالقدماءالسكاناستخدموقد

أنهاالناسبعضواعتقدالتخدير.فىالنباتهذاجذور

الإنجيلفياليبروحنباتذكر.المحبةتجلبسحريةنباتات

يرجعمصريطبكتابوهوريبرزبردياتكتابوفى

يكونأنالمحتملومن..مأق055عامنحوإلىتاريخه

نفسه.الوقتفيومسكنامخدرأاستخدموهقدالمصريون

اليومإلىالنباتهذايستعملونأوروبافيالفلاحونومازال

.السحريبمفعولهلاعتقادهمشرأبا

فضىدينفدزوهو؟3.رمزهكيميائىعنصراليتربيوم

التجاربفياليتربيوممنقليلةكمياتوتستخدم.اللون

الكيميائيأطلقأم،878عاموفي.والكيميائيةالتعدينية

مادةعلىيتربيوماسمماريناكديجينالسويسري

قامام709عاموفىيتريا.يسمىمعدنفياكتشفها

التيالمادةبفصليوربينجورجالفرنسيالكيميائي

اللوتيتيومأحدهماكيميائب،عنصرينإلىماريناكاكتشفها

المونازيتمثلمعادنعدةوتحتوياليتربيوم.والاخر

.اليتربيومعلى،والزنوتايموالجادولينيت

الذريوعدده،النادرةالأرضيةالعناصرمنواليتربيوم

ويصل.مستقرةلليتربيوماسمبعةالنظائرأنكما7..

وينصهر.4073.1إلىلليتربيومالذريالوزنمتولمسط

كما،م69151غليانهدرجةوتبلغ،م9581عندالمعدن

.م552عند3جم/سم739.6إلىكثافتهتصل

.اللوتيتيوم،النادرةالأتربةأيضا:انظر

.3الكيميائىرمزهاللونأبيضفلزيعنصراليثرووم

مجالفيولاسيماالمهمةالاستخداماتمنالعديدوله

أكسيديشكل،المثالسبيلفعلى.الإلكترونياتصناعة

أجهزةفيالمستخدمةالفولحمفوريةالمادةأمعاساليتريوم

المركبهذاويستخدمال!حمر.اللونلبثالملونالتلفاز

العقيق.يسميانالبلوراتمننوعينإنتاجفيأيضا

الدقيقةللموجاتمصفياالعقيقأنواعأحدويستخدم

الاخرالنوعيستخدمبينماالرادار،أجهزةفي)الميكرويف(

فياليتريوميستخدمكما.الطبيعيالماسصناعةفى

والزجاجالكيميائياتمنمعينةأنواعصناعةفى،الليزرات

ميك.لسيراوا

فيويدخل،النادرةالأرضيةالعناصريشبهواليتريوم

ويستخرجتقريبا.النادرةالأرضيةالمعادنمعظمتركيب

المونازيت.رمالمنتجاريةبكميات

الذريووزنه93،لليترومالذريوالعدد

وقد.م8+م225،15درجةعندوينصو.1509.88

موساندر،جولممتافكارأ!،السويديالكيميائىاكتشف

اليتريا.معدنفيأم843عاماليتريومعنصر

.الجليديالإنسانانظر:.اليدي

منصورل!يالأدبكتسبأمهاتمنالد!ريتيمة

أخبارفيهجمعهـ(942)تالثعالبيمحمدبنعبدالملك

القرنأدباءمنقليلاتقدمهمومنالأدباءمنمعاصريه

مناختياراتهفيهوسجل،الخامسوأوائلالهجريالرابع

أدبهم.

بحمسبمجموعاتويالشعرأءتقسيمإلىاتجهوفيه

أشعارهمفيهألقوأالذيالبلاطأوفيهعاشواالذيالإقليم

إليها.يختمونالتيالأسرةأو

والتقويميةالنقديةبالهاحيةتتعلقأخرىميزةوللكتاب

والشعراءللشعرونقدهتذوقهفيالثعالبيمارسهاالتي

ومقابحمحاسنبذكرالمتعلقالمهمالبابذلكفيلا!حيما

بالشعرالمتعلقةالمهمةالكتاربمقدمةعنفضلا،المتنبيشعر

والإسلاميينا-لاهلينأشعاربينوالمقارنةومكانته

منصور.أبو،الثعالبي:انظر.والمولدين

زكرياابنوهو.اللهإجمياءأمننبىالسلام!كليهيحيى

عليهداودبنسليمانإولانبيإلىنسبهيصل.السلامعليه

يحيىولدوقد،يعقوبابنيهوذاسبطمنوهو،السلام

أشهر،بثلاثةمريمبنعيسم!المسيحمولدقبلالسلامعليه

دعوته،أطوارورافقالزمدق،منفترةمعهوعاشوعاصره

الشريعةدراسةعلىوأقب!،صبيا،الحكماللهأتاهوقد

متبحرا،بارعا.عالماصارحتىوأحكامهاوأصولها

النبوةوافتهثم،أسدينيةأالفتاوىفىإليهيرجعومرجفا

زاهدأوكان،سنةثا،ثينالعمرمنيبلغانقبلوالرسالة

المنكراتعنبعيداوحص!راسيداالناسعنالعزلةكثير

وأن،وحدهاللهيعبدواألى،إسرائيلبنيأمروقد،والشهوات

وباثرهم،وجلعزاللهويذكرواويتصدقواويصوموايصلوا

بالحكمةدعوتها!انتو،السموأتملكوتباقتراب

حاكمبأمرفقتللقتلهمؤامرأ؟دبرتوقد،الحسنةوالموعظة

فدفنوهاجثتهيحيىتلاميذوأخذ،هيرودسفلسطين

عليهفحزنيحيىبرقتلمريمبنعيسىالمسيحوأخبروا

واتبعهواعظاالناسفيوقامبدعوتهجهرثمشديدا،حزنا

فرفعهواغتيالهلقتلهمؤامرةاليهودلهدبرأنإلىكثيرخلق

والثناءيحيىذكروقد.كيدهممنونجاهالسماءإلىالى

يحيىيا):تعالىقولهمنهامواضععدةفيالقرآنفيعليه
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وزكاةلدنامنوحناناء!صبياالحكموآليناهبقوةالكتابخذ

والسلامبز!عصياجبارايكنولمبوالديهوبرأ:إ:تقياوكان

.أ-هأ2مركا:حيا!،يبعثويوميموتويومولديومعليه

يحى،القطانانظر:.القطانالأحوليحيى

.الأحول

-؟أهـ،92-؟)كثيرأبيبنيحيى

الإمامالطهائيممثيرأبيبنيحيىنصرأبوم(.747

أسسائبوامالكبنأنع!عنروى.الأعلامأحد،الحافظ

عنهروى.وغيرهمالرحمنعبدبنمملمةوأبييزيدبن

حازمبنوجريروالأوزاعىراشدبنومعمراللهعبدابنه

وغيرهم.

يعدم،الناسأثبتمن،حجة،للعلمطلابةكان

صدوقا،متعبداوكانالعلماء.منسعيدبنويحيىالزهري

أحد.ي!ظمهولاالليلةتلكيتعم!جنازةحضرإذاورعا

ألوم(.748-981هـ،أ-302)03آدمب!يحيى

الحاففأ،الكوفيايأمويامعليمانبنادمبنيحيىزكريا

سفيانعنروى.التصانيف!صاحب،المتقنالعالأمة

وغيرهم.سلمةبنوحماد،كدامبنومسعر،الثوري

بنويحيىراهويهبنوإسحاقأحمدالإمامعنهوروى

وغيرهم.المدينيلنوعليمعين

أئمةصبارمنشقيها،،الحديثكثيرثقةوكان

للعلم.جامعاالاجتهاد،

مطهبوع.وهوالحزاجكشاب:مصنفاتهمن

م(.076؟أهـ،43-؟)سعيلىبنيحيى

الخزرجي،الأنصاريقيمم!بنسعيدبنيحيىسعيدأبو

المدينةعال!االمجود،العلامةالإمام.أغاضيا،المدنيالنجاري

أحسبعة.االفقهاءتلميذ،زمانهفي

أنسمنسمعالزلير.ابنزمنهـفي07مشةقبلولد

وغيرهم.المسيبلنومععيديزيدبنوالسائبمالكابن

وغيرهم.والثوريمالكوالإماموشعبةالزهريمنهمممع

اشتهر،وعنه،بالنياتالأعمالإول:حديثصاحبوهو

أثبتمنوكان.محدثمائتينحوعنهرواه:يقالحتى

شرببالهاشعميةوفاتهوكانتوأحفظهما.وأفقههماأضاسا

الكوفة.

الرهوني،ان!:الرهولي.موسىبنيحيى

موسى.بنيحيى

يحى.حقى،الو:حقي.يحيى

كانأم(.89.-)1791محمدأغاخان،يحيى

بالقربولد.أم719حتىأبم969من،أجاحسستانرئيسا

فىالهنديةالعسكريةالاكاديميةفييحيىتخرجبيشاور.من

أبلىأنوبعد.فصلهتلاميذعلىلالأرصانو،دوندهرا

ام(،459-1)939الثانيةأحالميةاالحربفيحسنابلاء

.ام479عامالباكستانيةالأركانكليةخانيحيىأمسر

أصغروأصبحكشمير،حولالصراعفيالهندحارب

عاما.04وقتئذعمرهبلغحيثوطنهفيعسعريأ!جنرا

ثم.أم669عامفىالمسلحةللقواتأعلىقائداعين

ضع!فتعندما،العرفيةالأحكامعنمسؤولآمديراأصبح

المدنية.الفو!ىحدوثأثناءخانأيوباشئيسسلطة

أجرلمجطثمأم،969عامفيرئيسايحيىأصبح

الاضطراباتأنإلا.أم079عامفيأحامةاالانتخابات

شمرقيانفصلثم.بسقوطهعجلتباكستانشرقيفي

ليصبحام،719عامفيباكستانباقىعنشستا!با

الحكومةيحيىسلمثم،المستقلةبنغلادشجمهورية

بوتو.عليالفقارذيإلىالباحصشانية

يحيى.أبوالضبى،انظر:.الضبييحيىأبو

ويستخدمصغيرا،يكونماعادة،شراعيمرحباليخت

منبدءا،المراكبمننوعأياليختيشمل.للترشيح

عابرةبخاريةسفينةإلىصغيرشراعيمركب

حيثهولندا،فيالحديثةاليخوتإنشاءلدأ.تأسلمحيصاأ

الصيد.زوارقأو،اليختزوارقاسمعليهاأطلهت

الطاقةتمتصالتيالخضراءالصبغيةالمادةاوور

فيأ!عوئياالتركيبعمليةفيلا!متخدامهاالضوئية

أيضمااليخضوريوجد.الكلوروفيلأيضاويسمى،النباتات

بعضوفىالطحالبيدعىالبسيطةالكائناتمننوعفي

منكثيرفييتملااليخضورإنتاجأسكنالبكتيريا.أنواع

التيالنباتاتتكونلذاللضوء،تعرضتإذاإلاالنباتات

.اللونصفراءأوبيضاءالضوءعنبعيداتحفظ

هيئةعلىأغشيةفياليخضوريوجدالنباتيةالحلاياوفي

في،الأقراصهذهوتوجد.ثيلاكويداتتسمى،أقراص

تسمىالخليةفيدقيقةأجسامداخل،أضباتاتاأنواعامعف!أ

عملياتبكلالقيامتتولىوهيالخفراء،البلاستيدات

الطاقةتوجهحيث،النباتأوراقداخلالضوئيالتركيب

فيخاصةتفا!كلمراكزإلىامتصاصهايتماالتيالضوئية

حاملةالجزيئاتومعهاالمراكز،هذهوتتوشى.الثيلاكويدات

كيميائية،طاقةإلىالضوئيةالطاقةتحويل،الإلكترونات

العملية،هذهوفي.العمليةهذهأتناءالأكسجينوينطلق



علىللحصولالكيميائيةالطاقةإلىحاجةفيالنباتيكون

تؤديالتيالعمليةوهيالهواء،منالكربونأكسيدثانيغاز

الموادمنوغيرهاالسكريةالموادإنتاجإلىالمطافنهايةفي

.والفيتاميناتوالبرولينوالدهنكالنشاالغذائية

فيشيوعاأكثرها،أشمكالعدةفياليخضوريوجد

منيمتمعانوهماو)ب(.)أ(اليخضوريسمىماالنباتات

الحمراء()الأشعةالطويلةالموجاتمعظمالمرئيالضوء

كما(.والبنفسجيةالزرقاء)الأشعةالقصيرةوالموجات

بكفاءةالخضراء()الأشعةالطولالمتولممطةالموجاتيمتصان

بالتركيبغذاءهاالبكتيرياأنواعبعضوتصنع.أقل

منخاصخانوعاالبكتيرياهذهتمتلكحيثالضوئى،

تسمىطولأأكثرموجاتامتصاصيستطعاليخضور

المرئي.الضوءطيفخلفوتقعالحمراء،تحتالأشعة

أخضرأوأزرقمسحوقشكلالمجففاليخضوروشخذ

داكن.

اليخضور؟حبيباتبمالضوئيالتركيبأيضا:انظر

لورقة.ا

لمسكمصممةوهي.للذراعالأماميالطرفاليد

وبفضل.الأصالغفوقالتحركيمكنهإبهامولهاالأشعياء،

الألثمياءمنالكثيرمسكمناليدتتمكنالحركةهذه

يكنولم.الدقةفيغايةبحركاتوالقيامالحجمالصغيرة

فضللولاالإنسانيالتطورمنالكثيرإنجازبالإمكان

حاول،الإبهامعملولمعرفة.المتقابليناليدإبهامىاممقخدأم

.ال!بهامتحريكدونقلمامسك

الأشياء.وتحسسللمعي!،كذلكالأيديتستخدم

منأنواعأربعةعلىالأقلعلىالبشريةاليدوتحتوي

شديدةوالإبهامينالأصابعتجعلالتيالعصبيةالنهايات

عنداللم!م!حاسةعلىكلئاالكفيفويعتمد.الحسامسية

كتبفىالبارزةالحروفعلىأصابعهيمررحيث،القراءة

بريل.

بعضهمالاتصالفيكذلكالناسالبشريةاليدتساعد

أمريكاهنودلدىالإشارةلغةفيالحالهوكماببعض

يشكل،هذهالإشاراتلغاتوفي.الصمأولغةالشمالية

معينة.وكلماتعباراتوالحركاتوالأصابعاليدوضع

الأمثلةومن.مألوفةوأفكاربتعبيراتالأياديوتوحى

الغضب،عنتعبيرالليدالمغلقةالقبضةذلكعلىالمشهورة

وإشان،الامستسلامأوالسلامعنتعبيرااليدراحةورفع

تعبيراللأسفلالمقلوبالإبهامأوالنصر،عنتعبيرا7رقم

الموافقة.عدمعن

الرسغعظاممنالإنسانيدتتكوناليد.أجزاء

(،الكف)عظامالسنعيةوالعظام(،المعصم)عظام

703اليد

اليدتشريح

اليدعظام

أعلى(إلىاليد)راحةاليمنىاليد

الأصاجع()عظامالسلاماتااليد!حتطعظامالرفيعطام

تمهـت!ضبرصسثمثصهـض

/-صحهدمك!قى،ء!!حث!!كالاكاين

عى!لالم!أكا!ش"

ح!كا+!رص3؟لاالرلدعطم

الكعحرةعطما

أغصيرةاالعصلة

المتية
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عةليراا803

ويوجدالأرئوالإبهام(.الأصابع)عظام،والسلاميات

الرسغفيعظامثمانيمنها،الإنسانيدفيعظمة27

منالقريبالصففيويوجدتقريبا.صفينفيمرتبة

القاربي،أوالزورقىالعظم،الإبهامجهةمنابتداءالساعد

وفي.الحمصىوالعظم،الثلاثيوالعظم،الهلاليوالعظم

،الإبهامقاعدةعندالمربعىالعظميوجدالتانيالصف

الكبير،والعظم،السبابةقاعدةعندالمنحرفيوالعظم

تشكلطويلةمشعيةعظامخمسةوهناك.الكلابىوالعظم

إصبعوكل.والإبهامبالأصالغالرسغتصلوهي،الكف

لهالإبهامأنإلارفيعةسلامياتثلاثعلىيحتوي

فقط.سلاميتان

منها15توجد،قويةعضلةوثلاثونخمساليدتحرك

دونلليدعظيمةقوةالترتيبهذاويعطىنفسها.اليدفي

تحريكها.يصعببحيثبالعضلاتسميكةالأصابعجعل

وتسمىونحيلةقويةالرسغقربالعضلاتوتصبح

اليدوظهرال!فامتدادعلىالأوتاراهذهوتنسابالأوتار،

الموجودةالعضلاتتتقلصوعندما.الأصابعمفاصلإلى

العضلاتتتقلصوعندما.الأصابعتنغلقاليد،راحةعلى

عشرونوهناك.الأصابعتنفتح،الذراعظهرعلىالموجودة

فيغايةحركاتعمليتمبحيثمرتبةاليدفيعضلة

والأصابع.باليدالدقة

منالعديدفيالأماميةالأطرافتشبه.الحيوانأيدي

بالترتيباتالأجزاءهذهوتمتاز،الإنسانيدالحيوانات

تستخدمهاكانتسواءوالعضلاتللعظامنفسهاايلأساسية

وأ،أسسباحةاأو،الطيرانأوالحفر،أجلمنالحيواناتهذه

.حيوانأييدفيأجزاءخمسةمنأكثريوجدولا.الجري

الخلدحيوانفيد.للحيواناتالأيديمنأنواععدةوتوجد

والوف.الخنادقلحفرمجرفةتصلحمكتنزةقصيرة

بينتمتداللحممنبجلدةجناحهوللخفاشالأمامي

السلامياتوتقوم،جناحكذلكالطائرويدالأصالغ.

زعانفهفهي،الفقمةحيوانيدأما.الجناحبدعماليدوعظام

مجدافاتشكللحىمعانمتأوالعظامالتحمتقدوأيضا.

للسباحة.يصلحعريضا

في،جسمذاتالخنافسفصيلةمنعضواليراعكة

هذهمنيوجدلامعا.أوبراقاضوءاتبعثبأنهاتشتهر

عداالقاراتكلفيوتعيعقنوع،009.1نحوالحشرة

ويمكنالمساءأولفىتنشطمنهاأنواعوهناكأنتاركتيكا.

وميضهالاعثةالخضراءالمروجفوقبهدوءمحلقةرؤيتها

الأصفر.

نموها،اكتمالعندالوميضاليراعاتكلتصدرولا

تصدرالأنواعبعضوبيضاتالأنواعكليرقاتولكن

مسطكحةأحساما!االراعات

أعصاءولمعطمها،مستطيلة

لطمها.أسف!ضوئية

لاالتيالإناثوعلىالومضيةاليرقاتعلىويطلقوميضا.

الليلسراجويصدر.الليلسراجأوالحباحباسمتطير

طويلة.لفتراتأومتواصلاوميفئا

مستطلةمفلطحةالنمومكتملةاليراعاتوتكون

وأداكنبنيولونها.م3و.5بينطولهايتراوحالش!!ل

واليرأعةصفراء.أوبرتقاليةأوحمراءبخطوطموشحأسود

لكنها،الأجنحةمنزوجانلهاالخنافسأنواعكلمث!!

الزوجيشكلتحليقها.عندفقطمنهاالثانيالزوجتستخدم

الثاني.للزوجغطاءالغمديانالجنيحانالأجحةمنالأوأ!

لديهاتنعدملذاتطربملااليراعةأنواعإناثمنوكتير

جدا.قصيرةتكونأوالأجنحة

وهوبطنها،تحتأجراعةافىالضوءأعضاءوتكون

اليراعةفيالضوءوينتج.الحشرةجسممنالأخيرالقم!اع

.الطيرانأعضاءفييحدثالذيال!صيميائىأطتفاعلنظرا

التفسفرباسمحرارةتصاحبهلاالذيالضوءهذاويعرف

الأحيائى.التفسفرانظر:.الأحيائي

فلكل.الرفاقعنأصلبحثالوميضاليراعةتستخدم

الإناثوتنتظر.بهالخاصةالضوئيةإشاراتهاليراعةمننوع

الإشارةمرسلاالذكرعليهايمرحتىالأرضعلى

الخاصة.الضوئيةبإشارتهالهتستجيبثموم!،الصحيحة

،الأخرىالأنواعذكورتفترساليراعةإناثبعضلكن

إناثها.إشاراتبتقليدتقوآبأنالذكورهذهتخدعحيث

سطحعلىالرطبةالاماكنفىبيضهااليراعاتوتضع

لايرقاتمنهفتخرجبيضهاويفقص!باطنها.أوالأرض

المروجعلىوميضهاترسلوهيرؤيتهاويم!شتطهير،

اليرقاتهذهوتتغذى.الجداولطولوعلى،الرطبة

،الأخرىالحشراتوليرقات،الأرضيةوالديدان،بالقواقع

اللينالجسمبسحبوتقوم.بالسمبحقنهافريستهاوتقتل

وتستغرق.الأسفلفكهاباستخدامالصدفةخارجللقوقعة

منتمرثمومنلتنمو،وعامينعاملينيتراوحمااليرقة

اليرقةبينمختصرطوروهي،الخادرةمرحلةخلال



903الفراشةيرقانة

حشرةإلىتتحولالمرحلةهذهوخلال.الكاملةوالحشرة

بينهتتراوحمدةالنموالكاملةاليراعةوتعيشالنمو.كاملة

تتغذىلاقدأوالأزهاربرحيقوتتغذىيوما.03و

والضفادع،الختلفةالطيوراليراعةوأعداءإطلاقا.

كب.لعناوا،والسحالي

الخنفساء.،الأحيائىالتفسفر:ايضانظرا

ألوانهاالصغير.أعنغراتشبهالتيالثديياتمنالدردوع

الأزرار،مثلوأعينبارزةآذانولها،وبنيةمصفرة،باهتة

والخلفيةقصيرةالأماميةوأرجلها.طويلةشاربوشعرات

وتجري،الخلفيةأرجلهاعلى-عادة-وتمشي،وقويةطويلة

الكنغر.حيواناتمثلقفزاتفيتخويفهاعندمسرعة

الرتبةإلىوتنتمي،القوارضمناليربوعحيواناتتعتبر

وتعيش.والسناجبوالجرذانالفئرانإليهاتنتمىالتىنفسها

واسياإفريقيافيالجافةوالمناطقالصحارىفيالحيواناتهذه

فيمجموعاتفياليربوعحيواناتوتعيمش.الشرقيةوأوروبا

،النباتاتوتأكل.الطعامعنبحثاليلاوتخرججحور،

شتاء.السباتحالةفىوتبقى.والحشراتوالبذور

.اليربوعحيواناتمننوعا25العلماءحددوقد

انتشارا،الأنواعأكثرمنالريشيةالأقدامذواليربوعويعتبر

)السابق(السوفييتيالاتحادمنالأوسطالجزءفيويوجد

الشمالية.الصينحتىمنغولياعبر

تعي!التيالكنغرجرذانواليربوعحيواناتتتشابه

بينهما.التفريقمعهايصعببدرجةالمتحدةالولاياتفي

نظريةيسمونهلمامثالآالحيواناتهذهالأحياءعلماءيعتبر

التقاربي.النشوء

أسلافهماأنالحيوانينوأسنانجماجمدراسةوتوضح

الكنغر.جردانظر:.الاختلافمنقدرعلىكانا

البلادفيالبريالحيوانانظر:الأصعر.اليربوع

(.القارضة)التدساتالعري!

ومثل.القوارضم!الحقيقةفيوهوالصغيرالكنغريشبهاليربوع

ترويعهعندالقويةالحلفيةأرجلهعلىمسرعااليربوعيقفزالكنغر،

للتوازد.الطويلذيلهويستخدم،فجأة

البلادفيالبريابوانانظر:.الفراتيربوع

(.القارضة)الثديياتالعربية

فيالبريالحيوانانظر:الكبير.المصرياليربوع

(.القارضةالثدسات1العربيةالبلاد

العينوبياضوالأنسجةالجسملونتغيراليرقان

عنذلكوينتجالأصفر.إلىضاربالونهايكونبحيث

إلىالمائلةالصفراءالصبغةأيالبليروبين،كميةزيادة

البليروبينويتكون(.الدم)تصفرنالدمفيالاحمرار

الدمخلايافيصبغةوهو،الهيموجلوبينبانحلال

ويفرغه،الدممجرىمقالبليروبينالكبدوينقلالحمراء.

الكميةمنإماينتجاليرقانفإنوهكذا،الصفراء.فى

يعتبرولاللصفراء.المنخفض!الإفراغأوللبليروبنالزائدة

ويطلق.عديدةلى\مراضعرضايكونوإنمامرضا،أليرقان

والضأنالكلابيصيبالذياليرقانعلى-أحيانا-

الصفر.اللأخرىوالحيوانات

لخلاياالزائدالانحلالمنالدمحالاليرقانوينتج

فيالبليروبينتركيزازديادفييتسببوالذيالحمراءالدم

الكبديكونعندمااطلمويالكبدياليرقانويحدث.الدم

يستطيعلاولهذاأكبد.االتهابفيالحالهوكمامصابا

الجسم،فىالبليروبينويتجصلح.الكافيةالصفرأءيفرزأن

فيالصفراءقنواتانعم!-ادويتسبب.اليرقانويسبب

هذافىالمرارةحصاةتتسبى،وقد.الإنسدادياليرقان

الانسداد.

الفسيولوجيباليرقانمصابينكثيرونأطفالويولد

كلمعالجةمنالجسمتمكنعدمحالةفييحدثالذي

معظمفي-الحالةد!ذهوتختفي.يفرزهالذيالبليروبين

.الولادةمنأسبوعينخلال-الأحيان

الصفراء،الحمىالكبد؟التهابالصفراءبمأيضا:انظر

الكبد.

الفراشةيرقانة

الحادريأو،الثالثالطور

الفراشة.تطورمرحلةفي

)يرقةاليسروعيتحول

الفراشةيرقانةإلى(الفراشة

وتغزل.نموهاكتمالبعد

صغيرةولممادةالفراشةيرقة

منهاوتتدلىالحريرمن

صغيرةخطافاتبوساطة

الفراشةيرقانةفيتوجدكريماسترتسمى
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لتأخذجلدهاتطرحوبعدهاالجسما.منالخلفيالجزء

لا،العثةيرقاتمنكثيروبخلاف.الفراشةيرقانةشكل

اكتمالملامحتطورويتمشرانقا.الفراشةيرقاتتكون

يرقانةجلدينشقأخهايةاوفي.الفراشةيرقانةداخلالفراشعة

بكاملالرطبةأجنحتهاوتنشر،الفراشةوتظهرالفراشة

حجمها.

.اليسروع،الفراشة؟الخادرة،التحولأيضا:انظر

،الحيوانحياةفىناضجةوغيرنشطةمرحلةابقة

مثل،معينةبخصائصالنمواكتمالمرحلةعنوتختلف!

عمليةوتدعى.والبيئةالطعاموعاداتوالسلوكالشكل

،العديدةبمراحلهافالحادرةفاليرقةالبيضةمنالحيوانتطور

.الانسلاخ،الكاملالحيوانإلى

عديدة!جموعاتانسلاخعملياتفيايىقتوب

وفىالحشراتفىخصوصاشائعةوهي.الحيواناتمن

بيضيةالإسفنجويرقةالماء.فىتعيشالتيالحيوانات

تشبهقصيرةأهداببوساطةوتسبحجدا،وصغيرة

ثم،الصلبةبالأجسامنفسهاتلصقماغالباوهيالشعر.

تقريبا.متحركغيرالنموكامل!!عفنجالتصبحتتطور

والديدان،الشريطيةوالديدان،العريضةالديدانوتمر

اليرقاتمراحلمنمرحلتينأوبمرحلة،الأسطوانية

الطفيليلة.

اليرقاتتدعىيرقيةمراحلأجحريةاالحلقيةوللديدان

الشعر.تشبهقصيرةأهداببوساطةتسبح،الدولابية

والمحار،البحر،بلحفيهابماالرخوياتمنوللعديد

منضربوهيوالبرونق،،والقواقع،المروحيوالمحار

اليرقةتدعىسابحةحرةيرقات،البحريةالحلارين

أخرىيرقيةمرحلةلهااليرقاتهذهوبعض.الحجابية

للدودةالتيبتلكشبيهةالدولابية،اليرقاتتسمى

الحلقية.

العذبةالمياهفيتعيشالتيأجحرابلحيرقاتوتسمى

جلودأوخياشيمعلىنفسهاتثبتوهي،الرمحيةاليرقات

وتستقرمامكانفيعنهاتنفصلثممعها،وتسبعالأسماك

فيهابما،القشرياتمنالعديدويرقات.القاعفيخخرفي

ويمر.بحريةوتسبحالعينينضخمة،والسرطانالبحرجراد

سال!رد،ونوبليتدعيانمتميزتينيرقييماتبفترتينالبرنقيل

أجسامعلىنفحسيهماتثبيتقبلبعيدةلمسافاتتسبحان

حيواناتمنالعديديرقاتوتعتبرنموهما.واكتمالصلبة

،كبيرةمجموعاتفيتطفوفهي.للأسماكمهماغداءالماء

)البلانكتون(.المائيةالعوالقتدعى،الحجمدقيقة

تشهالسروءذبابةيرقةشعا!ة.تدوالبعوضةيرقة

صعيرة.دودة

الأشحار.أوراثتقتاتالعنكبوتياليسروعيرقات

مرلصسهابعدالجرقاتتبدو.الشرغوفتسمىالأخضرالضفدعيرقات

الماء.فيوتعيت!صعيرةلسمكةشميهةالميضة

وهي-ترنقتها،خيوطسالحريريصح.اليسروعتسمىالقزدودةيرقة

للإسحان.مفيدة-اليرقاتسللعديدحلا!ا
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بآخرأوبشكلتختلفيرقاتالحشراتمنوللعديد

تمرالتياليرقاتوتتحولالنمو.المكتملةالحشراتعن

.مباشرةالنضجمرحلةإلىالكاملغيرالانسلاخبمرحلة

الماء(،)حوريةالنيادالغالبفيأليرقاتهذهمثلوتسمى

تنتمىكانتإذاأما.المائيةالحشراتإلىتنتميكانتإذا

)الحوراء(.الحوريةفتسمى،الارضيةالحشراتإلى

الخنفساءويرقة،الفراشةأوالعثويسروع

أمريكا-شمالمنحشرة-دوبسونذبابةوهيلجراميت

انسلاخذاتيرقاتجميعها)الذباب(،القطعاءواليرقة

تصبحأنقبلالخادرةبدورالحشراتهذهوتمر.كامل

كاملة.حشرة

الحيواناتبينمتميزةيرقاتلهاالأسماكمنوالعديد

فالأنقليس.العظميالهيكلذواتالحيواناتأوالفقارية

يرقاتوتسمى.الشكلشريطيةشفافةيرقةلهمثلا

وهيشرغوف(.)مفردهاالشراغفوالعلاجيمالضفادع

مائية.حيوانات

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الورقنقابالضفدعالتحول

ميتالهيلجراالعثةويدةأسدا

اليسروعلنحلةابةباالذ

فيالعثمننوعيرقةالخيمةيسروعأوالخيمةيرقة

هذهأخذتوقدبالأشجار.الضررتلحقالشماليةأمريكا

شرنقةأنواعهامعظمتنسجإذعملهاطبيعةمنالمممهااليرقة

فروععندوتضعهاالخيمةشكلعلىبيضاء،،واسعة

لتتغذىشرنقتهامناليرقةوتزحفوأكصانها.الأشجار

عليها.تعيشالتيالأشجاربأوراق

الصيففصلمنتصففياليرقاتهذهأنثىتضع

يتفاوت،أكوأمشكلعلىالبيضمنهائلةأعداذاتقريبا

وتفقص.اللونبنيةلامعةبيضةء3.-أء.بينماعددها

منتهاجرثم،التالىالربيعفصلفىبيضهامناليرقات

مكانعلىلتعثرالعمابيعستةإلىأربعةحواليبعدالأشجار

الأوراقتحتيكونكأن،المناسبةالحمايةفيهتجد

تنسجحيثوفروعها،الأشمجارأغصانتحتأو،المتساقطة

وبعد.الخادرةمرحلةفيتدخلثمبيضاء،حريريةشرانق

العثفراشاتتخرج،أسبوعينإلىأيامعشرةحوالى

الشرانق.تلكمنالشاحبالبنيبلونها

تأكللأنهابالأشجارالأضرارالخيمةيرقةتلحق

علىماجميعأكلاليرقاتمنسربويستطعأوراقها.

ويمكنتماما.الشجرةتلكوقتلالأوراقمنصغيرةشجرة

تلكحرقأوالبيضكتلبجمعالخيمةيرقةعلىالسيطرة

شرانقها.فيوهياليرقات

في!منديانشجرةعلى-كلشهافيمجتمعةالخيمةيرقاتمنمجموعة

فيالحيمةيرقاتتتسببأنويمكن.الخيمةشكلع!بيضاءشرالق

تعيشالتىالمتسجرةأوراقأكلكثاسمببكبيربش!ولالأشحارإتلاف

عليها.

فىالعثمننوعينيرؤ،تعلىيطلقاسمالعثيرقة

وتجذبظهرها،تحدببأذ(اليرقةوتزحف.الشماليةأمريكا

حلقيا،شكلامكونةالأماهصيةأقدامهانحوالخلفيةأقدامها

الأ*إم.إلىالأماميتينبقدميهاتد!ثم

البساتينبأشسجاريضرانالعثيرقاتمننوعانوهناك

يرقةوالربيععثيرقةوهما،الظليلةوالأشجارالمثمرة

منلكلالنموادكتملةللإناثوليس.الخريفعث

بيضها.لوضعشجارا!6تتسلقحيث،أجنحةاليرقتين

فيهتنموالذيالوقتفي؟الربئبيضهاعثيرقةوتفرخ

يرقةأما.اليرقاتءعليهتعيشالذيالدردارشجرأوراق

العثاثتكونالذياب!منفتخرجالخريفعث

فىشرنقتهامنخرجتأنبعدوضعتهقدالنموالمكتملة

.الأوراقظهورعندالربيعبدايةفىوتفرخ،السابقالخريف

يرقاتوتستطعالشجر،بأوراقتتغدىحشريةآفةالربيععثيرقة

01.أيمالصع!فيأوراقهمىلستانتعريةالعث
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وأفاكهةبستانأوراقعلىالقضاءاليرقاتهذهوتستطيع

فإنها،اليرقاتتهاجموعندما.أيامبضعةفىخميلةأوراق

مناليرقاتولمنع.حريريةبخيوطمتعلقةالأوراقمنتتدلى

لزجةبمادةقماشأوورقيلصقالأشجارعلىبيضهاوضع

الأشجار.سيقانعلى

،التفاحمحصولالشتويالعثيرقةتتلفأوروباوفي

وتكافحتفتحها.بمجردالأزهارببراعمتتغذىحيث

.عاصالربزرنيخاتبرشهااليرقات

العثة.:أيضاانظر

.الذبابمنكثيرةأنواعبرقةالقطعاءاليرقة

.الأمامنحوعادةيستدقلينجسمالقطعاءولليرقات

لهاوليساليسروعأوالدودةماحدإلىتشبهوهى

القطعاءاليرقةوتتحرك.المعالمواضحرأسولاأرجل

أبيض،العادةفىلونهاويكون.الجسمبقلبأوبالتلوي

القطعاءأليرقاتغالبيةوتعيشملونا.يكونقدولكنه

وأالمتعفنةالموادفىيعيشوبعضهاغذائها.فيمدفونة

أنسجةداخلتعيشطفيلياتالاخروبعضها.المتحللة

يفترسبعضهافإنذلكمنوبالرغ!ا.والنباتالحيوان

.الحشرات

الذبابة.بماليرقةأيضا:انظر

عالمام(.-569ا)876ميرنزروبرتيركيز،

سلوكحولأبحاثهخلالمنعرف،أمريكينفسي

العظميالقردةكتابأهميةكتبهأكثرومن.القردة

عالمةيركيزوترسونأدازوجتهشاركتهوقدأم(،29)9

علىالضوءالكتابويلقي.الكتابهذاتأليففي،النبات

،الشمبانزيحيوانوذكاء،أخشربوالسلوكاعلم

.ال!خرىالقرودوأنواعوالغوريلا

بتربية،أم429وام239عاميخلاليركيزوقام

عامفطكتبوقد.منزلهفيالشمبانزيحيوانمناثنين

ذكاء:تأليففىوشارك،الإنسانيالتقريبأم259

والذي،أم259عامالصوتيهوتعبيراتهاالشمبانزي

خبرته.علىفيهاعتمد

لدراسةمركزبانشاء،أم519عاممنذيركيزونادى

البحثوتسهيلالقرودلتربيةمستعمرةأسسثمالقرود.

زوجتهلهقدمتهابمساعدةفلوريدابولايةأورانجمتنزهفي

.ام929عام

فيحاليايوجدالذيللمركزمديرأوليركيزوأصبح

يركيزأبحاثمركزويسمىجورجيا،بولايةأتلانتا

والقردالإنسانتشملالثديياتمنرتبةوهى،للرئيسيات

.الحيواناتتصنيففيلهالمعمولالتصنيفحسسب

فيهاتبرو،منبالقرببريدزفيلفييركيزولد

تطويرفيساعدثم.الأمريكيةالمتحدةبالولاياتبنسلفانيا

العالميةالحربإبان،الجيشفيللمجندينالذكاءاختبارأت

فيالفلسفةبتدريسوقامأم(.819-191)4الأولى

ثمم،1791عامحتىأم209عاممنهارفاردجامعة

.أم449عامإلىأم429عاممنييلجامعةفى

عدىمحديةحكومةذاتمقاطعةالكبرىيرصت

009.85سكانهاعدديبلغبانجلترا،نورفوكساحل

الذينبروادهاالرمليةالمنطقةشواطئتشتهر.نسمة

فهيالكبرىيرموثقريةأمافيها.أجازاتهميقضون

وخدمةلتحويلمهمةقاعدةأيضاوهى.أجازاتمنتجع

منطقةميناؤهاويعد.الشمالبحروغازالنفطصناعة

الصناعاتبعضوبالمدينةأوروبا.لقارةنهائيةشحن

تجميدوصناعة،والهندسة،الإلكترونياتمثلالخفيفة

الغذائية.المواد

.نورفوك:أيضانظرا

سنةو!حتاليرموكم!مركأ.ص!،اليرموك

الوليدبنخالدبقيادةالمسلمينبين،م636هـ،أ5

وقد.الخطاببنعمرخلافةفى،ثيودورسبقيادةوالروم

فح!،مدينةفىالرومالمسلمونهزمأنالمعركةهذهسبق

سبعةأوسنةلمدةوحاصروهادمشقأسوارإلىوخلصوأ

فتحأثار.م635اهـ،4عاماممتسلمتحتىشهور،

هرقلملكهمفحشد،الروميالبيزنطىالجيشدمشق

.ثيودورسأخيهبقيادةألفمائتينحوقوامههائلاجيشا

خالد،بقيادةألفاوعشرينخ!سةالمسلمونوحشد

وكاد،المسلمونوانتصر،الجيشينب!تالقتالونشب

هرقلأضطرمما،قائدهممقتلبعديفنىأنالرومجيش

هذهنتائجمنوكان.أنطاكيةمنالانسحابإلى

نأ،للمسلمينالكبيرالانتصارهذاإلىإضافة،المعركة

وانطلقوا،والجزيرةالشامبلادقلبعلىالمسلمونمميو

الجنوبفىاستولواحيثوجنوباشممالأالفتوحاتفى

عامقيساريةوعلىم،638هـ،أ7عامالمقدسبيتعلى

حمص،بعدالشمالفيالفتوحوتتابعت.م064هـ،02

إلىالشرقإلىواتجهواأنطاكيةثمحلبالمسلمونفدخل

وأرمينية.ونصيبينالرهاأهلفصالحوا،الجزيرةمدن

،العراقوفتوحالشامفتوحبينالاتصالتموبذلك

إفريقياشمالىإلىغرباانطلاققاعدةالشاموأصبحت

الخلافة.دولةمنالشرقيالجناحإلىوشرقا

عمر،الإسلاميةالفتوح،الحاسمةالمعاركأيضا:انظر

الوليد.بنخالدبمالخطاببن



سكانهاعدديبلغمدنها.وكبرىأرمينياعاصمةيردفان

وتعتبر،رازداننهرعلىيريفانتقع.نسمة000.411.1

منوعددجامعةبهاوتوجدمهما.وثقافئاعلمئامركزا

أبحاثومعاهدومسارحومتاحفومكتبات،الكليات

والملابسالكيميائياتالمدينةمنتجاتوتتضمن.علمية

الصناعي.والمطاطوالالاتوالطعام

كانتحيث،قديمةعصورإلىيريفانتاريخويعود

علىعشرالقاسعالقرنحتىعشرالخامسالقرنمنذتقع

وشهدت،والعثمانيةالفارسيةالمتنافستينالقوتينبينالحدود

.أخرىمرةتدميرهاتكررحتىالخلافاتيريفان

بأبييكنىأم(.047-هـ؟،875-)؟اليزلبطيئي

أصولي،المذهبمالكىفقيهبحلولو.ومعروفالعباس

ناجيوابنوالبزرليالقلشانيحفصأبيعنأخذ،محقق

وغيرهم.

وغيرهما.حاتمبنوأحمدزروقأحمدتلامذتهومن

تصانيفهمنالقضاء،ووليوالتأليفبالتدريساشتغل

علىالمغيرالشرح،خليلمختصرعلىالكبيرالشرح

علىشرحوله.البزرلينوازلمختصربمخليلمختصر

التنقيح.شرحكما،السبكيابنأعمول

عبداللهبنمرثدم(.07-8هـ؟،09-؟)اليزدي

أبىعنحدث،مفتمصريعالم،إمامأبوالخير.اليزني

ولزم.الصحابةمنوجماعةالعاصبنوعمرووعقبةأيوب

مصرأهلمفتيكان.يديهعلىوتفقهمدةعامرابنعقبة

مصرواليمروانبنعبدالعزيزوكان.زمانهفى

الستةالكتبأصحابلهروىللإفتاء.يحضرمجلسه

وغيرهم.

-672أهـ،28-)53حبيبأبيبنيزيد

الم!مري،الأزديحبيبأبيبنيزيدرجاءأبوم(.745

الديارمفتي-الحجةالإمامسويد.أبيهاسممإنيقال

المصرية.

فيوعدادهعنه،اللهرضي،معاويةزمنفىولد

الحارثبنعبداللهالصحابيعنحدث.التابعينصغار

اليزنيعبداللهبنمرثدالخيروأبيالزبيديجزءبن

التيميسليمانعنهحدث.وغيرهمرباحأبىبنوعطاء

ممعدبنوالليثشريحبنوحيوةالحارثبنوعمرو

بالتقوىارتفع،العاملينالعلماءجلةمنوكان.وغيرهم

أهلمفتيوكان.بهمالاحتجاجعلىالمجمعمنوهو

أمرعبدالعزيزبنعمرجعلثلاثةضمنأيامهفىمصر

أولوكانعاقلا،حليماوكان.إليهممصرفيالفتوى

313معاويةبنيزيد

،والحرامالحلالفىوالكلامبمصر،العلمأظهرمن

فيوالترغيبوالملاحمبالفقيتحدثونذلكقبلوكانوا

معلمناحبيبأبيبنيزيدسعد:بنالليثقالالخير.

بشمالىدنقلامنأصلهأسود،نوبياكانوعالمنا.

.السودان

651-اهـ،30-)31الأصمبنيزيد

الأصمعمروبنيزيدعوفأبوالحافظالإمامم(.722

مأخالتهربته.حافظإمامالرقي،البكائي،العامري

عنهاوحدثعنها،اللهرضي،الهلاليةميمونةالمؤمنين

وغيرهم،عائشةوعنعباسبنعبداللهخالتهابنوعن

وأبومهرانبنميمونعنهحدث.عنهماللهرضي

كثيرثقةوكان.سليمأبىبنوليثالشيبانيإسحاق

صحبة.ولأبيه،الحديث

-096هـ،501-)71عبدالملكبنيزيد

خلفاءمنخالدأبو،مروانبنعبدالملكبنيزيدم(.472

بعدالخلافةوولي،دمشقفيولد.بالشامالأمويةالدولة

م،971أهـ،10عامعبدالعزيزبنعمرعمهابنوفاة

عبدالملك.بنسليمانأخيهمنبعهد

الجراححربأعظمهاغزواتعهدهفيوقعت

فتنةعهدهفيواندلعت.عليهموانتصر،التركمعالحكمي

والأهوازوفارسالكوفةعلىاستولىالذيالمهلببنيزيد

هـ،ا0)2سنةفقتلهمسلمةأخاهإليهفوجه،وكرمان

والبصرةالكوفةعلىوليبأنمسلمةوكوفئم(،072

.وخراسان

ودفن،بالجولانأو،الأردنبلادمنإربدفيمات

بدمشق.

م(.683-645هـ،64-)25معاويةبنيزيلى

الدولةخلفاءثانى،الأمويسفيانأبىبنمعاويةبنيزيد

أبيهوفاةبعدالخلافةوولي،بدمشقنشأ.بالشامالأموية

بعضوأمتنع،الناسمعظموبايعه.م068هـ،06سنة

أبيبنعليبنالحسينمنهمالحجاز،فىرجالات

إلىالحسينفانصرف.العوامبنالزبيربنوعبدالله،طالب

وكانتالزبير.بنعبداللهأنو:.مكةإلىوالزبيرالكوفة

وحريقحصارالثانيومعكربلاء،موقعةالأولمع

هـ،63مشةيزيدطاعةالمدينةأهلخلعوقد.الكعبة

فيما،المريعقبةبنمسلمقائدهلهفأخضعهمم،682

.الحرةبوقعةيعرف

الأقصىالمغربنا!بنعقبةالقائدفتحزمانهوفي

وينعسب،رقيقشمعرلهيروى.وخوارزمبخارىوفتحت
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ضيعتين،يسقيصغيرانهراوكان.دمشقفييزيدنهرإليه

حمص(.أرض)منبحوارينتوفي.إليهفنعسب،فوسعه

الأموية،،عليبنالحسين؟موقعةكربلاء،:أيضاانظر

الزبير.بنعبدالله؟الدولة

م(.072-673أهـ،20-)53المهلببنيزيد

الدولةقوادمنالأزدياصفرةأبيبنالمهلببنيزيد

أبىبنالمهلبانظر:.والدهمثلالأجوادالشجعانالأموية

م،207هـ،83عامأبيهوفاةبعدخراسانولي.صفرة

لمامروانبنعبدالملكوعزلهمعنين،ستنحوفيهافمكث

أنه،الثقفييوسف!بنالحجاحالعراقعلىواليهمنبلعه

ثم،فحبسه،أص!صيرةالطموحاتهالدولةعلىاحص!إيمثل

أسسليمانالخلافهآلتوعندما.الشامإلىالهربمنتم!ش

فيافتتحر.خراسانت!العراقعلىولاه،الملكعبدابن

علىرالياعينتما.وطبرستانجرجانبلادالولالةهذه

بنعمرإلىالخلافةأفضتأنإلىفيهافمكث،البصرة

فسجنه،الشامإلىبهفجيء،وطلبه،فعزلهالعزيز،عبد

السجن،منغلمانهأخرجهعمرتوفيوعندما.لحلب

أهـ،10عامعنوةعليهاواستولى،البصرةإلىفسار

)البصرةالعراقينأميروبينبينهحروبووقعت.م971

فييزيدبمقتلانتهت،الملكعبدلنمسلمة(والكوفة

وبغداد.واسطبينالعقرئسمىمكان

736-هـ،602-)118هارونبنيزيلى

أسملمي،ازاديزيقالزاذانبنهارونبنيزيدم(.182

الحافظ،،الإسلامشيخ،القدوةالإمام.الوامعطيخالدأبو

وسليمانالانصماريويحيىالأحولعاصممنسمع

المدينيوابنأحمدالإمامعنهروى.وعيرهموشعبةالتيمي

وغيرهم.شعيبةأبيوابن

،الشأنكبيرحجةثقة،والعملالعلمافيرألمساكان

آمراعابدامتقناوكان،بخارىمنأصلهإنيقال

وكان،السنةفيرألمساالمنكر،عنناهيابالمعروف

فلاأحمد،الإماميميتأدبكانأنهإلامزاخ،صاحب

.لحضورهدعابةيظهر

م(.744-507اهـ،26)86الوليدبنيزيد

خلفاءم!،مروانبنعبدالملكبنالوليدبنيزيدأررخاأبو

عرف.بدمشقوماتولد،بالشامالمروانيةالامويةالدولة

يزيدبنالوليدالخليفةعمهابنعلىثار.الثالثيزيدباسم

علىواستولى،بالمزةفبويع،مميرتهلسوح!،عبدالملكابن

قاتله.منيزيدإليهفأرس!لتدمر،الوليدوكان،دمشق

يزيد.بنالوليدانظر:

لأنالناقص:لهويقال،والصلاحالورعأهلمنوكان

يزيد.فأنقصهاالجند،أعطياتفيزادقدكانأ!ليداسلفه

مصرأهلقتلحيث،كثيرةفقعهدهفياندلعت

فلسطينأهلوطرد،الحضرميالوليدبنحفصأميرهم

عاملهمحمصأهلوقتل،عبدالملكبنسعيدعاملهم

عاملهمالمدينةأهلوأخرج،أحكندياشجرةبنعبدالله

القبائلمنهونفرتعبدالعزيز.بنعمربنعبدالعزيز

توليتهفيفضلمنلهملمااليمانيةإليهقربلأنهبمالمضرية

الخلافة.

المعادينشاطهممنعهدهفيالعباسيونضاعف

ثلاثةبعد،بالسموقيل،بالطاعونومات.الأمويةللدولة

إبراهيم.أخوهفخلفه،الخلافةتوليهمنشهور

صالح.أبيبنسهيلالظر:.المدلييزيدأبو

-575-هـ،202-1)38محمدأبو،اليزيدي

محمدألوالإمام،المغيرةبنالمباركبنيحيىم(.817

الحميريمنصوربنيزيدلصحبتهباليزيديالمعروفاجصريا

الأرلغالقراءاتأئمةأحد.أولادهيؤدبوكان،أ!هدياخال

وهوالبصريالعلاءبنعمروأليعنالقراءةأخذ،عشرة

حبيببنحمزةعنأيضئاواخذبها،بالقيامخلفهالدي

وأبوشعيبالدوريوأبوعمرأولادهعطالقراءةروى.الزيات

علامةصدوقثقة.وآخرونخلادبنوسليمانأصسوسيا

كتاببمالنوادركتابمنها:مؤلفاتعدةله.مفوه،فصيح

اللغة.نوادركتاببمالمشكلكتابالمقصور؟

وشهرتهأيوببنسليمانهما:قراءتهفيراويانأ!ه

خمسةلهوكانالضرير.جعفروأبوالبصريصاحب

للأخبار.رواةشعراءأدباءعلماءكلهمأبناء

المكية.الكريمالقرأنسورمنيسسورة.!رةيس،

عدد.والثلا"نونالسادس!الشرلفالمصح!فيترتيبها

اللهيلأنيستسميتهاوجاءت.آيةوثمانونثلاثآياتها

إلىإشارةبهاالافتتاحوفىبها،الكريمةالسورةافتتحتعالى

الكريم.القرآنإعجاز

إنسانكلقلبفيأنها)وددتفضلها:فيع!!قال

الإيمان:أساسيةمواضيعتناولتيسسورة(.أمتيمن

علىوالبراهينوالادلة،القريةأهلوقصةوالنشور،أجعثبا

العالمين.ربوحدانية

علىالعطمبالقرآنلالقسميمةال!صالسورةابتدأت

عنتحدتتثمصت!ل!!،محمدرسالةوصدق،الوحيصحة

اللهعذابعليهمفحق،للرسولوت!!ذيبهم،قريشكفار

الذين(أنطاكية:)قيلالقريةأهلقصةساقتثم.وانتقامه
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والرسالة.بالوحيالتكذيبعاقبةمنلتحذرالرسلكذبوا

،فقتلوه،قومهنصحالذيالمؤمنالداعيةمواقفوذكرت

القدرةدلائلعنالسورةوتحدثت.الجنةالدهفأدخله

مشهدمنبدءا،العجيبالكونهذافيوالوحدانية

عنهينسلخالليلمشهدثم،الحياةفيهاتدبالجرداءالأرض

فلكفيالمهبقدرةتدورالساطعةالشمسمشهدثمالنهار،

مشهدثم،منازلهفيسدرجالقمرمشهدثم،تتخطاهلا

عنوتحدثت.الاولينالبشرذريةيحمل،المشحونالفلك

النعيمروضاتبينفيهاالعاقبةوعنوأهوالها،القيامة

السورةوختمتللأشقياء.الجحيمودركاتللسعداء،

موضوعوهو،الأساسيالموضوععنبالحديثالكريمة

حدوثه.علىوالبرا!نالأدلةوأقامتوالجزاء،البعث

القرآنآيات)ترتيبالكريمالقرانأيضا:انظر

الكريم.القرانسور(بموسوره

متطرفةواجتماعيةسياسيةحركةالجددلااليسار

القرنمنالسبعينياتوأوائلالستينياتفيظهرتراديكالية

الجديدأليسارضموقد.المتحدةالولاياتفيالعشرين

وسميتالشبابمنوغيرهمالكلياتطلبةمنالعديد

الذيالقديماليساروبينبينهاللتفرقةالاسمبهذاالحركة

اليسارتقودوكانت.العشرينالقرنمنالثلاثينياتفىظهر

الماركسية.الأفكارعامةبصورةالقديم

جارفةتغييراتباجراءالجديداليسارأعضاءطالب

معظمالأعضاءوهاجم؟الأمريكيالمجتمعفىوجذرية

معالديمقراطيةالمبادئتأييدإعلانهانتيجةالرئيسيةالمؤسسات

والفوارق،العنصريةوالتفرقةالفقر،مثلمظالمإنهاءفىفشلها

الرأسماليةالجددأليسار!نمنالكثيروعارض.الطبقاتبين

الإمبرياليةإلىتؤديالأرباحتحقيقفيالرغبةأنواعتقدوا

.أخرىدولةإلىليتعدىالنفوذمدتفضلسياسةوهي

-؟هـ،أ312)؟أسعدمحمد،اليساري

تركيخطاطمحمود.قرهبنأسعدام(.محمد897

التعليقنسخخطفىخاصةطريقةباشتقاقهاشتهركبير،

الأيمنجانبهفيبالشللمصاباإسطبولفىولد.الفارسي

تعلممنيمنعهلمهذاأنإلاالأيسر،جانبهفيوالرعشة

أفنديالدينولىالخطاطفقصدجدا،أحبهالذيالخط

محمدسيدإلىفتوجه،تعليمهرفضلكنهعليهليتتلمذ

عامالإجازةمنهنالحتىدروسهيحضروبدأزادهسعيد

الخطاططريقةعلىأمرهبدايةفىيكتبفكان.ام754

عامبعدتوصلحتىالحسنيعمادالمبدعالإيراني

الخطاطينعندمتبعاأصبحبهخاصأسلوبإلىأم،776

ذلك.بعدالعثمانيين

الثالث،مصطفىالسلطانبلاطفيللخطمعلماعمل

إلىيتقاطرونكانواالخطاطينمنكبيرعددعليهوتتلمذ

وشهابأمينوميرزادهعربسعداللهمنهماشتهر،بيته

عزتمصطفىزادهابنهأبرزهموكان.أفنديالدين

خطحروفوكتب،والدهطريقةطورالذياليعساري

عاملهامديراكانالتيالعثمانيةالدولةلمطبعةالتعليق

.ام842

القطعمنكبيراعددااليساريأسعدمحمدترك

بابلخطوطكتابتهإلىبالإضافة،واللوحاتوالمعلقات

وكتاباتهأغالحمليمالحاجمكتبةوبابالفاغالسلطانضريح

رغموغيرها،قوافليآنيهقصروعلىقبوطوبقصرفي

ثمإسطبولفيتوفي.وضعفهجسمهوضآلةبدنهاعتلال

فيها.جوارهإلىابنهودفن،صغيرةمقبرةفيدفن

العربي.الخط:أيضاانظر

ليسر.اأبو،البزدوي:نظرا.ويالبزدليسرابوأ

منالثانيةالمرحلةيمثلالشكلدوديكائناليسروع

تظهربيضهاالفراشةتفقسفعندما.الفراشةحياةمراحل

إلااليسروعوينمو.والأكلالدبيبفىوتبدأصغيرةدودة

لمعظمخلافا-جلدهأن

معه،ينمولا-الحيوانات

ضاغطايصبحماوسرعان

فياليسروعيبدأثم،بشدة

منه.للتخلصالاستعداد

الأعلىالجزءفيشقيظهر

ثمالرأسنهايةمنبالقرب

.جلدهمناليسروعينسل

اليسروعجديدناعمجلدويظهر

وخلال،القديمالجلدتحت

العمليةنفساليسروعويكررأيضاالجلدذلكيبلىأيام

منالثانيةالمرحلةتلكفياليسروعويظل.ومراتمرات

فىأما،الحارةالمناطقأسابئفيلأربعةأسبوعينمنتطوره

منالطورذلكفياليسروعفيستمرالبرودةشديدةالمناطق

الفرأشة.طورإلىالبيضةمنلينتقلأعوامثلاثةإلىعا!ن

حلقةعشرةبثلاثاليسروعيتميز.اليسروعهيئة

الثلاثةالحلقاتمنحلقةبكليلتصقالرآس،بخلاف

وقتفيوتتطورالمفاصلخمالحميةأرجلمنزوجالأولى

أيضاولليسروع.الكاملةللحشرةأرجلالتصبحلاحق

في(أولية)أرجللحميةزوائدمنأزواجخمسةإلىأربعة

لهاوجودولاحقيقيةأرجلاليحستوهي.البطنيةالفلقة

بالديدانيسمىماوهناكالنمو.كاملةالحشرةفى

لإحثئم!
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ويتحركالبطنعلىالزوائدمنزوجانلهاالتيالقياسة

الثلاثةالأرواجنحوالزوجهذابتحريكاليسروع

ال!مامية.

جانب،كلعلىبسيطةعيون!ستاليسروعرأسفي

ويختلف.متصليناستشعارقرنيبوساطةطريقهويتحسس

الجسموي!صن.للفراشةالماصالفماأجزاءعنالقويفكه

.أشواكاوبشعرمغطىأوعارياعادة

لهوبعضهاكريها،سائلاتفرزاليسارلكلددولبعض

أكلها.منالأخرىوالحيواناتالطيورتنفرمقززةرائحة

لاس!،سائلاوتفرزاليساريع،بعضأجسامالأشواكوتغطي

البصرلي4البؤروتساعد.الإنسانجلدفيتكسرتماإذا

بينه،يهاجمها،منترويعفيأجساريعابعضلدىالزائفة

عرءدفاعاالسوطيشبهالذياليسارئبذيلهابعضتلوح

نفسها.

مدققليلافإنالدفاعاتهذهكلمنالرغموعلى

هـالنصيبلمرحلةحتىالعي!شيستطيعفقعستالتياليساردغ

،يرقاتبعضوتقتلالأكبر.الحيواناتتأكلهإذ،ال!!امل

بأجسامها.وتتغذىأجساريعاوالطفيلياتالذباب

وي!ضم!!،السهمةالحشراتمناليسروعالنمو.طريقة

الغذاءاليرقةوتحزن.اليسروعمرحلةخلالالفراشةنمو

وإ\.كاملةحشرةإلىالتحولفيلاحقاتستخدمهالذي

أجسحت!،نموبعدذلكمنأكثرالكاملةالحشرةتنمو

طالحشراتمنالقزكدودةاليرقاتبعضوتعد.الوظيفية

أتالأحيابعضففي.كذأسكليمستالأغلبيةبينما،القيمة

الأشجاروتعريالحقولفيالعشبعلىاليساريعتقضي

الغ!رفراشةويسروعالكرنبدودةوتعد.أوراقهامن

مقصؤطويسروعالجيعقويسروعالقطنويسروع

الضمارة.اليساريعمنالسويقات

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

المرالتمةيرقالةالروتيمونالحرير

اليرقةالعتةتيمجيةالرااضاعمدودة

الحيحةيرقةاصطاطةاالماصولياالقارضةالدودة

العتير!ةالمراتةالقياسةالدودة

أسسهاكاثوديكيةرهبانيةجمعيةأعضاءالدسوعكيون

عليهمويطلق.أم534عاملويولاأغناطيوسالقديس

جمعيةهوللجمعيةالرسميوالاسم،الجيزويتأيضا

)المسيح(.يسوع

وجهعلىالتعليممجالفيدعملهماليسوعيونعرف

مدرسة،0004منأكثرالرهبنةتديرحيث،الخصوص

الجامعاتوتوجد.العالمأنحاءجميعفىوجامعةوكلية

أستراليامنهاقطرا04منأكثرفي،اليسوعيةوالكليات

وسنغافورةوالفلبينوماليزياوالهندوأيرلنداوالبرازيل

.المتحدةوالمملكةالمتحدةوالولاياتوأممبانيا

والمنصرينالمستكشفينمنكتيراالرهبنةقدمت

،المثالسبيلفعلى.البارزينوالكتابواللاهوتيينوالعلماء

الذيالأسبانياليسوعيزافييرفرانسيسالقديسهنالك

.الميلاديعشراسمادسالقرنفيالأقصىالشرقفيعمل

فيماركتجاكالفرنسىاليسوعيساعدكذلك

عشرالسالغالقرنأواخرفيالمسيسيبينهراكتشاف

مانلىجيراردالإنجليزياليسوعيويعتبر.الميلادي

عشرالتاسعالقرنفياشوادالشعراءمنهوبكنز

اليسوعيشارديندوتاياربييرأيضاوهناك.الميلادي

أثناءالجيولوجيةالحفرياتفيرائداأصبحالذيأغرنسيا

أحشرين.االقرنبدايات

منعا!نمباشرةاليسوعييبدأ.والتدريبالعف!وية

يسمىحيث،الرهبنةدخولهبعداشوحيالتدرلب

بأنالقسميؤديالتدريبوبعد،الفترةهذهفي.المرهبن

عزبايبقىبأنيقسمكما،لرؤسائهوطائعازاهداي!صن

(.متزوج)غير

اليسوعيين:عندالأعضاءمنمجموعاتثلاثهنالك

مساعدو2)الإخوة(المؤقتونسقف19مساعدو-1

الرهبانية.شيالمقبولون-3اشوحيونالأس!ف

لاولكنهم،الرهبنةفيكامل!تأعضاءالإخوةيعد

الروحيونالأسقفمساعدوأما.الكهنةمناصبيتولون

القساوسة.منفيعدونالرهبانيةفيألمقبولونوا

كماللبابا،الخاصةبالطاعةانرهبانيةفيالمقبولونيقسم

والزهد،والطاعة،الزواجعنالامتناعقسمنيؤدر

دينيةوظيفةأوشرفأيقبوأ!اوأ!سعياعدمإلىبالإضافة

قسمهمفييحنثوابألايتعهدونكما،بذلكيؤمروامالم

الرهبنة.نظامفيعليهمالمشروطالزهدبخصوص

نأقبلكثيرةلسنواتالدراسةفىاليسوعيونيستمر

هذهتستغرق.أساقفةأوروحيينمساعدينيصبحوا

فيالدراسةتركوالمنعاما21إلى01منالدراسة

وأكاديميا.روحياقدريبهميتمحيث،المدارس

مؤهلااليسوعىكانإذامااليسوعيوناشؤساءيحدد

فيالفردسجلعلىقرارهميبنونحيث،الراهبلرتبة

.الخصوصوجهعلىالروحيةقيادتهومقدراتدراساته

للرهبنةالعامالرئيساليسوعبنرئاسة!رلى.التنظيم

لاتخاذواسعةسلطاتويملكروما،فىيقيمالذي

الرهبنة.ك!طعلىتؤثرالتيالقرارات

تقسيمتموقدقطر.001نحوفىأيسوعيونالعيش

الملقاطعاتتعسمىإداريةلأغراضمناطقإلىالرهبنة

التنصير.ومناطقالمقاطعاتومندوبية
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كلعلىالأبرشيةأسقفالمسمىالمسؤوليشرف

فيالمشتركةا!لقاطعاتتجمع.المقاطعةومندوبيةمقاطعة

يعملحيثمساعديةإداراتفيالثقافيةالخلفيةأواللغة

المتعلقةالشؤونفىللرهبنةالعامللرئيسمستشاراالمساعد

مساعدية.بكل

وأالأبرشيةأسقفيعينهالذيالمحليالرئيسيقوم

الفرديةاليسوعيينمجموعاتبإدارةللرهبنةالعامالرئي!ر

تنصير.منطقةأومقاطعةكلخلال

طريقعنالحياةمدىللرهبنةالعامالرئيسينتخب

الأبرشيةوأساقفة،المساعدينمنتتكونأبرشيةمجموعة

عدةالتجمعهذاينتخبكما.الرهبنةمنمنتخبةووفود

الرئيسيعين.للرهبنةالعامللرئيسرئيسيينمساعدين

الديرأوالرهبنةرؤساءيعينكما،الأبرشيةأساقفةالعام

يعمل.المحليةاليسوعيينمجموعاتعلىيشرفونالذين

بعستمحددةلمدةالرهبنةورؤساءالأبرشيةأساقفةأغلب

.سنوات

وستةلويولاأغناطيوسالقديسكون.تاريخيةنبذة

الثالثبولالباباوكان،باريسفييسوعجمعيةرفاقهمن

كان.أمء04عامالرهبنةعلىسابقوقتفيوافققد

،أمء44عاموفيعضوا.بستينأصلامحدديناللأعضاء

حدود.دونعضويتهازيادةللرهبنةالباباخول

أصبحتالتيالرهبنةدساتيرأغناطيوسالقديسكتب

الكاثوليكيةالرومانيةالدينيةالمجموعاتلمئاتنماذج

.للأخرىا

تحتتقريباعضو000،1إلىاليسوعيينعددزاد

الرهبنةتألسستأم655عاموبموته،إغناطيوسقيادة

خلالمنخصوصاأوروبا،قارةفيراسخاتأسيسا

التعليمية.أنشطها

النطاقواسعةتنصيريةبأعمالأيضااليسوعيونوقام

والجنوبية.الشماليةأمريكاوفىواسياإفريقيافي

الذاتيةالتجديدحركةفىرئيسيادوراالرهبنةأدت

الكنيسةانظر:المضاد.اللإصلاختسمىالتيللكنيسة

الكاثوليكية.الرومانية

عضويتهملزيادةنظراالمعارضةاليعسوعيونأثار

حركةمعصراعاخاضوامثلافرنساففي.وتأثيرهم

جانسين،:انظر.الجانسينيةتسمىقويةنصرانية

الرهبنةعشرالرالغكليمنتالباباحظروأخيرا.كورنليوس

عامالحظربرفعالسابعبيوسالباباوقام،م1773عام

الكاثوليكية.الرومانيةالكنيسةانظر:.ام481

.أم481عاممنذباطراداليسوعيينعضويةزادت

أمريكامنالرهبنةأعضاءمن%52نحويأتيواليوم

.الخصوصوجهعلىكبيراالتأثيركانحيث،الشمالية

العقيقمنداكنأحمرنوععلىيطلقالممماب

المرومعادنمجموعةأنواعأشهرالأبيضوالعقيقالأبيف.

الأليافمنتتكونالتيالتبلورخفيةباسمالمعروفة

لليشب-الأحمراللونويشير.العصيأوجداالصغيرة

به.الحديدأكسيدوجودإلى-عادة

يخدشأنويمكن.المديةمنأقوىاليشبويعتبر

رفوففيويستخدمالشديد،الصقليتحملوهو.الزجاج

.الأخرىالداخليةالتجميليةوالتشطباتوالأعمدةالمواقد

الكريمةبالأحجاراليشبمنالرفيعةالدرجاتتلميعويتم

والهندواليونانسيبريامنأنواعهأجملوتأتي.النفيسةأو

.وبولنداوتركيا

السهامرؤوسالتاريخماقبلشعوبصنعت

به.الشبيهةالأخرىوالمعادناليشبمنوالأدوات

منكثيرايشفىأنهوالرومانالإغريققدماءواعتقد

لدغاتعنيتخلفالذيالسمويسحب،الأمراض

الثعابين.

.الجوهرةا!لروبمأيضا:انظر

وذووصلبمتينحجراليشمحجر-.اليشم،

وقد.والمجوهراتالدقيقةالنقوشفييستخدم،ناضرةألوان

عهدفىالأخرىالكريمةوالأحجارالذهبمحلحل

،المجوهراتفيالصينيونونحته.القديمةالصينيةالحضارة

اليشمحجرنقوشاستخرجتوقد.مإلموتىأيضاودفنوه

عشرالخامسالقرنإلىتاريخهايعودالش-الكثيرةالجميلة

سلالةأولعاصمةوهيانينغ،اثاربقايامن-الميلادقبل

جديدةمصادر-السنينعبر-الصينيونطور.صينية

اليشمنقشووصل.النحتطرقمنوحسنوا،للمعادن

الهواةوادخرام(.أ-644)368مينجعهدفيقمته

.الفترةهذهنقوش

الحرفيينأحدقام.الدقيقةالمقوشفييستحدمححراليشمحجر

سعلطانيةبنحتأم(644)1368ميمجسلالةعهدفىالصينيين

!محديثةقلادةاليسارعلىوتظهو،اليمينإلىالموجودةاليشمححر

اليشم.
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يشما.باعشجارهماوالنفريتالجاديتمعدنييصنف

الأخضر.واالأبيضاهماالرئيسيانولوناهما

المعدنوهو.اليشملحجرالرئيسيالمصدر.النفريت

وكان.للنقشالأوائلالصعينيونيستخدمهكانالذي

حاليا-ويستخرج.الوقتذلكفيتركستانمنيستجلب

النفريتروالعمبتوجدكمانيوزيلسدا.من-رئيسيةوبصفة

وتوجد.المتحدةالولاياتفىوألاسكاويومينجولايتيفى

وشنغهايبكينفياليشمالقطعالرئيسيةالمراكز

شفافشبهمنالمعدنلونويتدرج.الصينفيوغوانغزهاو

تضم،الألوانامنواسعةسلسلةفيويأتي.معتمإلى

الأحمرواوالرماديوالأصفروالابيضالداكنالأخضر

أخضرأ!نهيشمهوو.النفريتهووأثمنهاوالأسود.

السبانخ.يشميسمى،داكن

اليتممعادنمنوهو.الصينىاليشمأوالجاديت،

واليالانبورمافي-رئيسيةبصفة-ويوجدالوجود.النادرة

فيالممقوشةالأشياءوفىالمتحدةالولاياتفيوكاليفورنيا

مث!!الجميلةلألوانهنظراالمفريتمنأتمنوهو.المكسيك

توجدماونادرا.الأرجوانياللونأوالفاغالأخضراللون

زمرديأحضربلونالشفافالجاديتمنصغيرةكميات

جدا.تم!تهذااليشمحجرأنواعوأجودالجلاميد.في

شب!صاتمنمتميزتركيباليشماحجرولمعادن

ومناممبةالمتانةأخةبايجعلهامما،رفيعةإبرذاتمتداخلة

علىوعثر.الرقيقةوالأدواتالناعمةأضماذجافيللنقش

علىشاهدخيرتعتبرالتيدويلربحيرةفيالنفريتأدوات

الوسطى.وأمريحاأوروبافىالحديدالحجريالعصر

.الجوهرة:أيضاانظر

فتىوهويوشعأيضاالاسمويكتبفونبنيشوع

الكهف.سورةفيالقرآنفي!ورالمذالسلامعليهموسى

عليهالحضرمعقصتهفيالسلامعليهلموسىتابعاوذكر

فسئلإسرائيلبنيفيخطيباقامموسىأنذلك.السلام

العلميردلمإذ،عليهاللهفغضبأنا،قال؟أعلمالناسأي

أعلمهوبمجفالبحرلنعبدالىأنإليهوأوحى،إليه

فقدتهمافحيثحوتامعكتأخذأنوعليكمنك،

يحملوكاننونيوشئبنفتاهورافقهالعبد.هذاوجدت

المكتلمنالحوتخرجنامافلما)قفة(.مكتلفيالحوت

نسيولكنهذلكيوشئورأىواممتيقظالبحرفىوسقط

فقالوليلةيوماوسعارا.بذلكالسلامعليهموسىيخبرأن

نصبا!هذاسفرنامنلقينالقدغداءنااتنا):لفتاهموصى

إلىأويناإذأرأيتقال)يوشعلهفقال.62؟الكهف

نأالشيطانإلاأنسانيهوماالحوتنسيتفإنيالصخرة

موسىقال63.:أممهصاالبحرعجبا!فيسبيلهواتخذأذكره

عبدافوجداحوتهمافقداحيثإلىورجعانريد،ماهذا

روتهاقصةموسىمعلهوكانتالسلامعليهالخضمرهو

الكهف.لممورة

عليهموسىبعدإسرائيلبنييليفينيوشئبرنكط

أحسلام.ا

)حدول(.الحشرةانظر:.رتبة،اليعاسيب

حكمتثوريئوريىجمحيةأكبرأعضماءاليعاقيلأ

مناسمهاالجمعيةهذهواستمدت.الفرنسيةالثورةأثناء

الذيجيمسلممانتكنيسةمنبالقربباريصفيمقرها

المنظمةوكانت)يعقوب(.أيجاكوبدالفرسسيةيعنى

بعدقصيرةلفترةتكونتأضياالبلاد!ىأ!حيدةاالوطمية

مناليعاقبةجمعيةاعضاءمعظموينحدر.أضورةابداية

الوسطى.أطبقةا

الحصوبعلى-الأمصبادئفي-اعترضواوقد

العسكرية.الدكتاتوريةإلىتؤديأنخشيةالخارجية

بروسيامعنشبتعندماام297عامالحربأيدواوأس!صهم

الحكم.إلىالوصولفيأملاوذلكوالنمسا،

عهدولدأوا،أم397عامالسلطةإلىاليعاقبةجاء

انظر:.المقصلةإلىالفرسميينمئاتفأرسلوا،الإرهاب

ولكننفوذا.اليعاقبةزعماءأكثرروبسبيروكان.المقصلة

اليعاقبةوفقد.وأعدموه،أم497عامعليهانقلبواأتباعه

أصسلطة.ا-وفاتهبعد-

ميرابو،بمالجيرونديونبمالفرنسيةالثورة:أيضاان!

.ديالكونت

أجنحةأربعةذاتجميلةطائرةحشرةاليعسوب

.الشفافالرقيقبالنسيجتكونماألشمبههشة،،كبيرة

ضوءفىالحشرةتطرعندماولمعانبريقوللأجنحة

بينلونهيتفاوت،طويلرقيقالحشرةوجسما.الشمص

وأبيضاءعلاماتوجودمعوالزرقةوالخضرةالحمرة

السريع.اورادامنتمك!هاكميرةأحمحةأرسعةلهاحترةاليعسوب

الساعة.فىكم79إلىتصل!سرعةالطيرادعلىالمقدرةلليسمو!
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الخرزتشبهمركبةكبيرةأعينوللحشرةسوداء.أوصفراء

الأشياءترىأنالحشرةوتستطيع.الرأسمعظموتغطى

مدىعلىالمتحركةوالاشياء،مترينمدىعلىالساكنة

وللحشرةأمثالها.ثلاثةأو،المسافةهذهضعفيعادل

تستخدمها،شوكيةبزوائدمغطاة،أرجلستكذلك

للمشى.مهيأةغيرولكنها،الأغصانعلىنفسهالتثبيت

السلة،يشبهمامكونةأرجلها،الحشرةتضمطيرأنها،وأثناء

فكيهاتستخدموقد.حشراتمنتمسكهمافيهاتضع

طيرانها.أثناءتأكلهاقدالتيالحشراتقبضفىأيضا

الساعة،فيكم79إلى8.بسرعةاليعاسيبتطر

ويزيد.والحيواناتالطيورتفاديمنتمكنهاسرعةوهي

بعضفي(الجناحينطرفيبين)المسافةالجناحباعطول

سم.75علىالمنقرضةاليعاسيب

،الأحيانمنكثيرفيمعاوإناثاذكورااليعاسيبوتطير

فيالبيضالأنثىوتضع.الطرانأثناءالتزاوجيحدثوقد

البيضةتفرخ.المائيةالنباتاتبعضسعويقاتداخلأوالماء،

وثلاثةأ!مبوعبينتتراوحفترةبعد()الحوريةالعذراءلتعطي

ممتلئ،جسمذاتوهى،أجنحةبلاوالعذراء.أسابيع

نصفطولهايبلغمطويةسفلىوشفة،ضخمينوفمورأس

كلاباتطرفها،فيالشفةتحمل.القناعتسمىالجسمطول

بهالتمسك،الامامإلىالحشرةتحركها،بالفكوكشبيهة

التنفس.فيتستخدمهاخياشيمكذلكوللعذراءفريستها.

وخمسةعامبينتتراوحلفترةالماءفيالعذراءتبقى

.الصغيرةالمائيةوالحيوانات،بالحشراتوتتغذى،أعوام

بالأسماكوتتغذى،الحجمكبيرةالعذراواتبعض

تطرح،الكاملةالحشرةطورإلىنموهاأثناءوفي.الصغيرة

العذراءوتطرح.مرةعشرةاثنتيحواليإهابهاالعذراء

نباتاأو،صخرةوتتسلقالماءتغادرأنبعدمرةلآخرإهابها

الطران،تبدأالتى،الكاملةالحشرةطورإلىبذلكمتحولة

أمعابيع،بضعةبينتتراوحلفترةوتعيع!،وجيزةفترةبعد

فقط.أشهروبضعة

وتوجد.الراتقةامممأحيانااليعسوبعلىيطلق

بعضواقعمنمستحدةلليعامميبمحليةأسماءكذلك

عديمةاليعاسيبفإنالواقعوفيالبلاد.مختلففىالبيئات

كثيرا،الإنسانتساعدبلتعضولاتلدغلاف!الضرر.

مثل،الضارةالحشراتبعضعلىغذائهافيباعتمادها

منوالجميلةالصمغيرةالأنواعبعضوتوجد.البعوض

هشاشةأكثرأجسامهاولكن،اليعاسيبتشبه،السرمان

.لحشرةا.نظرا.ورقة

عشر،الاثنىالأسباطأبوالسلامعليهيعثوب

إسرائيليعقوبويسمى،إسرائيلبنىشعبينمسبوإليه

الكنعانيينأرضفيولد.اللهروحالعبريةفيومعناه

عليهماإبراهيمبنإسحاقأبيهكنففىوشب)فلسطين(

خافتلأنهابالعراقخالهإلىيسافرأنأمهأمرته.السلام

ابنتيتزوجوقد.توعدهكانالذيأخوهبهيبطشأن

النسوةلهفولدتلهجارشهامنهماكلووهبتخاله

وأصبح،الأسباطيسمونالذينعشرالاثنىأولادهالأرلغ

فقد.إسرائيلبنيأسباطمنلسبطأبامنهمواحدكل

إخوتهبهمكرالذييوسفابنهعلىحزنابصرهيعقوب

عليهيوسفثوبعليهألقيأنبعدبصرهإليهاللهردثم

وألم.حزنوشدةغيابطولبعدبهاجتمعالذيالسلام

اجتماعهمنعاماعشرسبعةبعدمصرفييعقوبتوفي

ابنهيعقوبأوصىوقد،السلامعليهيوسفالحبيببولده

إلىبهوسارففعلإسحاقأبيهمعيدفنهأنيوسف

الخليلبمدينةمغارةفيإسحاقأبيهعندودفنهفلسطين

أجمعين.عليهماللهصلوات

.يعقوب،يوسفأبوانظر:يوسص.أبويعقوب

.يعقوب،الحضرميانظر:.الحضرمييعقوب

.يعقوب،صروفانظر:صرو!.يعقوب

زعماءأحديعقوبالقدي!.القديس،يعثوب

بعدالأولىالسنواتخلالالقدسفيالنصرانيةالكنيسة

بأنيفيدتقليدالسجلاتبعضفىويوجدتأسيسها.

لتقيدههذايعزىوربما،العادليسمونهكانوااليهود

عنالجديدالعهديتحدثماونادرا.بالقانونالصارم

عامفيماتإنهالمؤرخونويقول.باسمهيعقوبالقديس

المسماةالرسالةيعقوبكتبفقدللتقليدوطبقا.م62

منكثيرافإن،اتفقوكيفماالجديد.العهدفيباسمه

الرسالة.لتلكيعقوبكتابةحقيقةفييتشككونالعلماء

.يعقوبمجديان!:.مجدي،يعقوب

هـ،292؟)إسحاقبنأحمداليعقوبى،

بنوهببنجعفربنإسعحاقبنأحمدم(.409-؟

أهلمنالأسفار،كثيرجغرافىمؤرخ.اليعقوبىواضح

الخلافةدواوينفيالكتابةامتهنتقدأسرتهكانتبغداد.

العربية،الأقطاروزارالهند،ثمالمغربإلىرحل.العباسية

والجغرافية،التاريخيةمعلوماتهإثراءعلىذلكساعدهوقد

.بالمعلوماتتزخرمصنفاتهجاءتولذا

الجغرافيافىكتابوهوالبلدان:مصنفاتهمن

هذافىالمصنفاتمنإليناوصلماأقدموهوالتاريخية
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المعتمدحلافةإلىبهانتهىاليقوبيتاريخوكتابه،المجال

أممتبأساسيامصدراأممتاباهذاويعد.العباسيأطهاعلى

السالفة،الأمأخبار:كذأ-ككتبهومن.تلتهالتيتالتار

لزمانهم.الناسمشاكلة

-826هـ،703-112)أحمد،يعلىأبو

بنيحيىبنالمثنىبنعليبنأحمديعلىألوم(.029

محدثا!فظ،الإمام،الموصلي،التميميهلالبنعيسى

فيالمشالبرارتحلكبارأغي،الإسلامشيخ،الموصل

أحالية.ابهمتهثم،أطوخاأليهبتوجيهالامصارإلىحداثته

خيثمةوأبيخياطبنوخليفةمنيعبنأحمدوسفمن

وعليالجعدبنوعليشيبةابيبنلكروأبيحرببنزهير

وابرالنسائيعنهحدثوغيره!ا.معينبنويحيىالمدينيبن

وغيرهم.السنيوابنعديوابنوالطبرانىحبان

والأمانةالصدقاهلمنالأثباتالثقاتأحدهو

صبورا،حليماعاقلاالحديثكثيروكان،والحلموالدين

عليهفازدحمالإسناد،علوانتهىوإليه،الأدبحسن

فىحنيفةأبىمدهبعلىوكان.الحديثأصحاب

صسف.يوسفأبيأصحابعنالفقهأخذالأنه،الفروع

معجملهرأغوائد،اوخرج،والرقائقالزهد،فيكتبعدة

.مطوعلشيوخه

عشرثلاثةفيمطوعوهوا!لسندكتبهأحسنومن

ما:عديابنيقولالعلماء.منكثيرعليهأثنىمجلدا.

كانلأنه،يعلىأبيمسندإلاالوجهعلىمسنداسمعت

إلىيشيرهذابكلامهعديوابن.وجلعزللهيحدث

ل!ضهممسندا،صنفممنيعلىأبيأقرانمنالمحدثينبعض

بنإسحاقأبووكان.التحديثعلىأجرايأخذوناكانو

ماقلكتبهمن:ويقوليعلىأبيمسندعلىيثنيحمزة

الحديتمنيفوته

قرأت:يقولالحافظالتيميإسماعيلوكان

وهىمنيع،بنأحمدومسخد،العدنيالمسانيد،كمسند

الانهار.مجتمعيكونكالبحريعلىأبيومسندكالأنهار،

يعدى.أبو،الخديديانطر:.الخليلييعلىأبو

-099هـ،584-038)القاضي،يعلىأبو

الفراء،خلم!بنالحسينبنمحمدبنمحمدأم(.660

معمع،محدثأصونيفقيه.الحنبلييعلىأبوالقاضي

فحولعنالعلمأخذ.السكريالحس!أبيمنالحديث

صاعد،وابن،السراجالقاسمأبو:ومنهمعصرهعلماء

عنهوأخذ.وغيرهم،النيسابوريوالحاكمداود،أبيوابن

،البغداديالخطيب:أشعهرهممنالعلماء،منحضيرالعلم

والشريف،موسىبنجعفروألو،الشيرازياللهوهبة

عقيل.بنالوفاءوأبو،الكلوذانيالخطابوأبو،الهاشمي

كانالذي،الصفاتلأخبارالتأويلاتإبطالكتابألف

الخليفةطلبماكولاابنالقاضيماتولما.شهرتهفيسببا

إلحاحوبعدالقضاء،يتولىأنيعلىأبيمن،اللهبأمرالقائم

يخرجولا،الموكبأياميحضرألاعلىواشق،الخليفةمن

إعزازاالسلطانداريقصدولا،اشسميةالاستقبالاتفي

القضاء.وقلدطلبهإلىفاجيب.للعلموإكراما

بالقرأءأتالقرآنيقرأفكان،أقرانهعلىمتقدماكان

مؤلفات.لهعالبسنديرويهللحديثحافظاوكانالعشر،

أصكام،والصفاتالأسماءتأويلإبطالمنها:كثيرة

،الإيمانمسائل،البيانإيضاح؟القرآننقل،القران

المسائل،عيون،ومختصرهالمقتبس؟ومختصرهالمعتمد

علىالردبمالكراميةعلىالرد،الأشعريةعلىالرد

إبطال؟اللبانابنعلىالرد،المجسمةعلىالردبمالسالمية

المعجم؟حروففيالكلامبمالصفاتلأخبارالتأويلات

الخلفاءإمامةإثباتبمالدياناتأعولفىمقدماتأرلع

مختصر،الفقهأعولفيالعدة؟معاويةتبرئة،الاربعة

الأحكام،ومختصرهالفقهأعولفيالكفاية؟العدة

الخصال؟الخرقيشرح،المذهبفيالمجرد؟السلطانية

ببغداد.توفي.وغيرهاالكبيرالخلاف،موالأف

فرحونابنانظر:.لمحرحونابناليعمري،

اليعمري.

-9151هـ،643-)553النحوييعيشابن

أبوالسرايا،أبيبنيعيشبنعلىبنيعيع!أم(.245

كان.يعيم!بابنالمعروفالأسديالدينموفقالبقاء،

مدينةإلىالأسرةرحلتثم،الموصلفيأسرتهموطن

فيها.وتوفيولدحيثحلب

النحوفيماهرافاضلاوكان،بالعربيةأحلماءاكبارمن

بغدادإلىحلبمنعمرهصدرفيرحل.والتصريف

،الأنباريبابنالمعروفالرحمنعبدالبركاتأباليدرك

فأقام،الأنباريابنوفاةخبرللغهالموصلإلىوصلفلما

الطوسي.الفضملأبيمنوسمع،بالموصل

علىالروخ!طويل،الكلاملطيف،التفهيمحسنوكان

سكينةمع،الشمائلأطيف،الطلابمنوالمنتهيالمبتدئ

.كثيرةنوادرلهووقار،

نفسهيملألمالعلممنا!شقاهماوكأنحلبإلىرجع

الذيوالإقراءالتعليملمنصبكافيايكنولم،نهمهويشبع

أعلامهاعنيأخذدمشقشوفيمميطفإليه،كان

تاجالكندياليمنأبالقيوهناكينابيعها،منويستزيد
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العربيةفىموضوعاتعنوسألهالحسينبنزيد،الدين

رقعةلهوكتبوفطختهيعيشابنبعلمإعجابهالشيخفأبدى

الأدبي.والفنالعربيةعلمفيتقدمهفيهايمدح

بزادهراضياحلبمدينةإلىيعيمقابنرجعوبذلك

العربيةعلومفيوالإقراءللتعليموتصدر،بنفسهواثقا

وموئلالمدينةتلكفيالجماعةشميخفأصبح،والأدب

يعيشابنمجالسكثرتوقدوالفقهاء،والعلماءالطلاب

بالمقصورةجامعهافيمجلسمنهافكان،حلبفي

العصر.بعدفيهايقرئالشمالية

والعلماءالطلابيلازمهطويلازماناهذأعملهفيلبث

بالمقامالمنيةوأدركتهوهرمشاخحتىلهتيسرماويصنف

نشرأنبعد-السلامعليه-الخليلإبراهيمإلىالمنسوب

المفصل؟شرحأشمهرها:مصنفاتوترك،والمعرفةالعلم

التصريف.فيالملوكيشرح

المفصل.شرحأيضا:انظر

وأقواها،البريةالقططأكبراليغورنمردمر.اليغور،

فياليغورنمرويعيش.الغربيالكرةنصففيويوجد

القرنبدايةوحتى.فقطأمريكاوجنوبيووسطالمكسيك

الولاياتغربيجنوبفييوجدكانالميلاديالعشرين

.المتحدة

الأحراشومناطقالغاباتفىاليغورنمرويعيش

الامن.الاختفاءيمكنهحيثالخضراءالحشائشوأراضي

الغزلانفيهابماالحيواناتمننوعبأي-تقريباويتغذى

المائيةوالخنازيروالسلاحفالتابيروحيواناتوالخنازير

رئيسيةوبصفةليلااليغورويصطاد.الأخرىوالقوارض

البرية.الفراش

ذلكويشمل.م2،-ءا،5بيناليغورنمرطوليترواح

بينوزنهويتراوح.سم45-75بينطولهيتراوحالذيذيله

اللونأصفرأوذهبىفرواليغورولنمر.كجما0735

ظهرهامتدادعلىوالنقط.كثيرةنقطمعالبنيإلىضارب

نقطةولهمموداء.محوافخفيفةألواناتكونوجوأنبه

وجوانبهوأرجلهرألممهعلىوتوجد.وسطهفيسودأء

أمريكافىالألمموداليغورنمرويعيع!سوداء.نقطالسفلية

الماياويينالهنودعندوالشجاعةالقوةإلىويرمز،الجنوبية

الالهة.منالحيوانهذايعتبرونالذينالقدماء

فقط.التزاوجفصلفيمعااليغورنمروأنثىذكريعيمث!

يوما-11و.59بينتتراوححملمدةبعد-الأنثىوتلد

اليغورنمروزنويتراوحالصغار.منأربعةأوثلاثةأواثنين

نمرويصطادواحد.ولمجوبرامكجم.،7بينالصغير

سنإلىويصل.الأولينالعامينخلالأمهمعالصغيراليغور

الرابعة.فيالنمواكتمالوسن،الثالثةفيالتزواج

ويوجد.بالانقراضالمهددةالحيواناتمناليغورونمر

منجسيماخطرأيواجهولكنه،الأماكنبعضفي

عديدةأقطارحظرتوقد.البيئيةوالتغيراتالصيادين

.جلودهأواليغورنمروتصديراستيراد

.الحيوان:أيضانظرا

مننوعاليغورنديمنورة.سدورةاليغورلدي،

الواقعفي-وهي.الشماليالكرةن!سففييعيعشالقطط

رأسيشبهورأسطويلةرقبةلهاإطلاقا.القطلاتشبه-

وذيلوغليظةقصيرةوأرجلقصيرتانوأذنانعرسابن

واقفة-وهى-اليغورندي!شورةويباإرتفاع.طويل

بينطولهاويتراوح.الكتفينعندمنسم03نحو

ولون.كجم91-4بينوزنهاويتراوح.سما0-902

إلىضاربرمادي-بنياليغورنديسنورةأنواعبعض

أصفرالاخربعضهالوننجدفيماأسود،أوالأسعود،

خلالاليغورندي!شورةوتتجولالأحمر.إلىضاربا

.المزارعوحيواناتوالطيورالقوارضتأكلالنهار،

المتحدةالولاياتمنالغربيالجنوبيالجزءفىوتعيش

الجنوبية.أمريكاحتى

روسي،شاعر(.-م91)33يفجينييفتشينكو،

السوفييتىالاتحادفيترعرعوامننحوأعمالهمعظموجه

.أم459عامفيانتهتالتيالثانيةالعالميةالحرببعد

التفاصيلمعالجةأسلوبفيبأستاذيتهيفتشينكويتميز

أصبحوقد.مباشرةواضحةلغةيستخدموهو.الفنية

ينتقدسوفييتيكاتبأولبوصفهمشهورا،يفتشينكو

البريالتوتأعمالهوتتضمن.المجتمإلسوفييتي

المجموعةام(،)859فوكوالطويلةالقصميدةأم(،819)

كتبكماام(.199)0991-أ259الشعربية

الأطفالروضةالمسمتحتالذاتيةالسيرةعنفيلماوأخرج

أم(.)839

فيثمالسوفييتى،الوطنيالمجلسفييفتشينكوعين

عامحتىفيهعضواظلالذيالشعبنوابمجلعه!

إيركتسك.منبالقربزيمافىيفتشينكوولد.أم199

ينتجالكوسا،فصيلةمن،الخضراواتمنفيعاليقطين

قاسىولبصلبةقشرةذاتوهي.بيضيةأومستديرةثمرة

بالبذور.تحتفظمركزيةفجوةالثمرةوبداخ!!.الألياف

ولكن،كجم01إلى7مناليقطينأنواعمعظمثمرةوتزن

اللونالثمارمعظمعلىيغلب.كجم09وزنهيبلغبعضها

ويسمى،أخرىألوانذوأوأبيضبعضهاولكن،البرتقالي

العسلي.القرعأيضا
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ويطبخه،والبوتاسيوم)أ(لفيتامينمصدرواليقطين

يستخدمونهفإنهمالفلاحونأما.متعددةبوقعادةالناس

البروتينعلىاليقلإنبذوروتحتوي.للماشيةعلفاأحيانا

بعضويقوم.وشائعةخفيفةوجبةفهيولذلكوالحديد،

شرائحإلىوتقطعهأصيقط!تامحتوياتلتفريغغالباالناس

.ديكوراتتستخدمأبراجبهيئة

أزهاراوينتجمشوكةكبيرةأوراقاليقط!تولنبات

اللقاحتحملالتىهيفقصأالذكريةوالأزهار.وأنتويةذكرية

الأزهارتتحولثم.الأنثويةالأزهارإلىالنحلينقلهالذي

يقطينات.إلىالملقحةالمؤنثة

هذا.فقطواحديومألمدةللتلقيحالأنثويةالزهرةتتفتح

ونتيجة،ذكريةاليقطهينزهراتمعظمأنإلىبالإضافة

فقطقليلةأزهارافإنلذلك

يقطينا.تنتجالتيهي

شكلعلىاليقطينينمو

وبالنسبة.شجيراتأوكرهة

يزرعفإنهالأرضيةللكروم

حصلتبعدمجموعاتفي

بمسافةالأخرىعنواحدة

صلسةحةحاقشر-دواليقطينزراعةوتختلف.سم5.3

صر!تحونحيثالشجيرات

ويطححأ،ليا!.1قاسىلى

محتلعة،بطرقاليقط!!ليلالرودونبلمتقاربةالمسافات

حفيمةحةاليقطبورولزتمتلنموويزدهر،تمسافأي

الأقطار.العصديشائعةقليلةالتربةفياليقطينات

تستكملثم،الحموضة

ويمكنالبذور.زراعةمنشهورأربعةمضيبعدنموها

عندأشهرأربعةلمدةالثمارمنوالجيدلالناضجالاحتفاظ

.م4015رجةد

لينئبعنايةزراعتهتعهدإلىاليقطيننباتيحتاج

حشريةمبيداتأجقط!تازراعيستخدمفمثلا.سليمةالثمار

.للنباتالحشراتإتلافلتفادي()ناموسيةوكلة

يكودأنالمحتم!!فمن،النباتهذالأص!!وبالخسبة

ذاتنباتاتمنبذورالأن،الشماليةأمريكافيمنشؤه

بنماإلىتاريخهاويرجع،المكسيكفيوجدتقرابة

..مقمشة055و.0007

المناطة!فىويعيش،المياهفيخواضطائرا!

علاقةوله.الطويلةوأظفارهبأصابعهويتميز،الامشوائية

مظهرهفيأسسحنوداطائرويشبهالقطقاطبطائر

الجريالطويلةبأصابعهأجقنةاطائرويستطيع.وعاداته

عندالطهافيةأممبيرةاالمائيةالنباتاتأوراقفوقبسهولة

.الطعامعنبحثه

الطا!يةالمائيةالباتاتدوقالحريمرتمحسهطويلةأصالعلهاليقنةطائر

للونريحق،أعلاه،الأمريكياأجقمةاولطائر،الطعامع!لحتهعمد

كتائى.أرحوالي

طائرذيليشبهطويلذيلالشرقياليقنةولطا

الجهةمنالسمرةإلىضاربالطائرهذاولون.التدرج

اليقنةولطائر.السفليةالجهةمنالأرجوانياوإلىالعلوية

الأمريكياليقنةطائرويعيش.أبيضانوجناحانأبيضرأس

تكساسمنطقةحتىشمالأوينتشرالامشوائية،المناط!تفي

أرجوانيبلونريشوله.الأمريكيةالمتحدةالولاياتفى

يستخدمهمهمازيوجدجناحكلانحناءوعند،كستنائي

عرفيشبهالذيبعرفهالأسترالياليقنةطائرأماسلاحا.

ذيلوله،اللامعةالحمراءهامتهمنيأتياسمهفإن،الديك

جدا.قصير

القطقاط.الفرفر،أيضا:انظر

04منمؤلفةهـجمصعةالماليه!نجمات.تئي،اليكة

وشميز.الأغاففصيلةمنالأشجارأوالشجيراتمننوعأ

أنهأي،الخضرةدائمنباتوهوأخاذ.بمظهراليكةنبات

.عامك!طأوراقهل!تسقط

حينفيقصيرةبساقاليكةنباتأنوابعضتتميز

الحراشيف.كثيرةخشبيةطويلةبساقالآخربعضهايتميز

وذاتضيقةمتيبسةمدببةاليكةنباتأوراقوتكون

امتدادعلىالأوراقوتنمو.الأليافأوالمنشارتشبهأطراف

أزهاروتشبه.الساقنهايةعندعناقيدشحلفيأوالساق

لهااليكةوبعفأنواعما.حدإلىالأجراساليحةنبات

نأحينفي،البياضإلىضاربأخضرلونذاتأزهار

شاحبأصفرأوأبيضلونذاتأزهارلهالاخربعضها

تنبثقالساقعلىعناقيدفيالأرهاروتنمو.اللونقشدي

رائحةالأزهاربعضوتعطي.الأوراقعناقيدقلبمن

*لا--"*!
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الحجم،كبيرةاليكةوثمار.الليلأثناءتتفتععندمانفاذة

صغيرةبذورعلىوتحتوي،جافةأوغضةتكونماوعادة

أليكةفرأشمةطريقعناليكةتلقيحويتم.منبسطةسوداء

.أخرىإلىيكةشجرةمناللقاححبوبتحملالتىالأنثى

والجنوبيةالجنوبيةالأجزاءفىاليكةأنوأعأغلبوتنمو

فىأيضاتنموكما،الأمريكيةالمتحدةللولاياتالغربية

جوشعوامنطقةوتعد.المرتفعةوهضابهاالمكسيكصحارى

التيالمحمياتإحدىبكاليفورنيا،للأشجارالوطنيةتري

هناكالمثيرةالاكتشافاتومن.اليكةأنواعفيهاتكثر

يذالأورأققصيراليكةنباتمن)ضربيوشعشجرة

إلىترتفعالتي(الخضرةإليضاربةبيضاءمعنقدةأزهار

الأسبافيالحربهنباتويعدأمتار.عشرةعلىمايربو

علىوينمو،المتحدةالولاياتجنوبيفيالمستوطنالنبات

أحدوهي.كثيفةكيرمتفرقةاغصانذاتشجرةشكل

الاخرىالمناطقفيواسعنطاقعلىتزرعالتياليكةأنواع

الصمرفجيدةتربةإلىاليكةنباتويحتاج.العالممن

ساطعة.وشمس

لنباتاستخداماتعدةإلىالأمريكيونالهنوداهتدى

لدىولاسيماهذأ،يومناحتىيستخدمومازال،اليكة

صناعةفياليكةأليافوتستخدم.المكسيكيالشعب

البراعموتؤكل.والسلالوالحصيروالصنادلالحبال

تضافأوالبيف،معمقليةأومسلوقةأوطازجةوالأزهار

بعضفيالغضةوالأوراقالساقتخميرويتمالحساء.إلي

فيلا!شخدامهاالثمارتجففكما،الكحوللإنتاجالانواع

وتستخدم.الشرابلصناعةتخميرهاأوالشتاءفصل

الصابونوشجرةالصابونيكةشجرةمنأنواعجذور

.الصابونصناعةفيالصغيرة

.الزهرة؟الأسبانيةالحربةأيفئا:انظر

أم)319نيكولايفيتشبوريس،يلتسن

جمهورياتأكبركانتالتىروسيارئيس(.

روسيالجمهوريةرئيساأصبح.السابقالسوفييتيالاتحاد

نوابمؤتمرانتخبهوقد.الفيدراليةالاشتراكيةالسوفييتية

للوظيفةأم199عامفيانتخبثملروسيا.رئيساالشعب

العسوفييتيةروسيالجمهوريةرئيساالمعمثتحدثةالجديدة

باللإصلاحاتيلتسننادى.الفيدراليةألاشتراكية

بماالاتحاديةروسيافىوالسياسيةوالاقتصاديةالاجتماعية

للجمهورية.الذاتيالحكممنالأكبرالقدرتحقيقذلكفي

لتحركهجورباتشوفميخائيلالسوفييتيالزعيمانتقدوقد

السوفييتي.الاقتصادبناءلإعادةجهودهفيالبطيء

فىأم559عامتخرج.سفيردلوفسكفييلتسنولد

فيالشيوعىبالحزبالتحقثمالتطيقية،للعلومأرالمعهد

أصئثمأم.619عام

فيالحزبلمنظمةرئيعسا

عامسفيردلوفسك

عينه.أم769

عامفيجورباتشوف

لمنظمةرئيساأم،859

فىالشيوعيالحزب

مكتبفيوعضواموسكو،

يلتسنبوريسثم.الحاكمالسياسيالحزب

هذهمنالحزبفصله

سياساتهبسببوذلكأم،879عامفيالوظائف

اتبعهاالتيحذراالأكثرللسياساتونقده،الراديكالية

مأ989عامفىجورباتشوفساعدهثم.جورباتشوف

السوفييتيةالوطنيةالتشريعيةالهيئةفيمقعدعلىللحصول

زعامةلتولييلتسنمحاولةعارضلكنه.الجديدة

ثم.الفيدراليةالاضمتراكيةالسوفييتيةرولممياجمهورية

.أم!09عامفيالشيوعىالحزبمنيلتسناستقال

المحافظينالرسميينالموظفينمنمجموعةقامت

ضدأم199أغسطسفىبانقلاب،السوفييتالشيوعبن

أشمهر.بأربعةاسحوفييتىالاتحادتفككقبيلجورباتشوف

فشلالذيالانقلابضدشعبيةمعارضةيلتسنقادثم

وقوعه.منيومينبعد

قوةأكسبه،الانقلابهذاتحديفىدورليلتسنوكان

الخارجي.العالموفي،وطنهفيوتأييدا

اقتصاديةإصلاحاتلبلادهرئيسابوصفهيلتسنأيد

عبروقدالحر.السوقاقتصادإلىالتحولشملتجذرية

الإصلاحيةوبرامجهيلتسنفيالتامةثقتهمعنالناخبون

رغم،ولكن.م3991أبريلفيأجريالذيالاستفتاءفى

وفي.وسياساتهليلتسنالبرلمانمعارضةاستمرت،ذلك

الشعبوانتخب،البرلمانيلتسنحل،أم399هممبتمبر

نفسمنديسمبرفىللبلادجديدادستوراوأقرآخربرلمانا

ان!:،التفاصيلمنلمزيدرئيسا،يلتسنوظل.العام

روسيا.

لمحاربةقواتهيلتسنأرسل،أم499ديسمبروفى

برحتماروسياغربيجنوبفيمنطقةوهي،الشيشان

،الطرفاناتفقام،699عاموفيبالمشقلالها.تطالب

النار.إطلاقوقفعلى،والشيشانيالروسي

.ام699يوليوفىللبلادرئيسايلتسنانتخابأعيد

الذيالصفراءالأوروبيةالدرسةدعصفوراسماليلمر

سم،أ6حواليطولهيبلغمميز،طائروهو.أوروبافييعي!ش

برأسالعصفورذكرويتميزما.حدإلىطويلذيلوله
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فرع!وقمحثماديالدكريعرد.المكشوفةالماطقفييعيمقطائراليمر

.الشجيرةمنمرتفع

أنثىأما.داكنةوعلامات،فاقعأصفرلونهماوصدر

جذابة.غيرفألوانهاالعصفور

وهو.الطيرانعندجيدابروزا()العصعصالردفيبرز

ريشيبرزحصما(،بالحمرةمشوب)بنىاللونكستنائي

ال!بيض.الذيلأطراف

أوالأتسجاراذيالمكشوفالريففيالطائريعيش

الحديثة.الصنوبرأشجارمزارعفيأو،المتناثرةالأدغال

.الأغراضالجميعوحادقويبمنقاراليلمرطائريتميز

أساساتوجدالتىوالحشرات،أغاكهةوابالبذور،ويتغذى

أسرابمعالشتاءفيغالباالطائرهذايتجمعايلأرض.فوق

اليلمرأعشاشوتوجد.المغردةوالعصافيرالدوريعصافير

بيضهويتميز.المنخفضةالشجيراتفيأو،الأرضفوق

العلاماتذي،الشاحبالأرجوانىأو،الأبيضباللون

كالخربشة.الواضحة

الولاياتأنهارمنيلومتوننهردهر.،يلوستون

فيديفيدكونتيننتالمنلالقربينبع،الامريكيةالمتحدة

يلوستونمتنزهإلىشمالآيتدفقثماويومينج،غربىشمال

قدرهامساحةتغطيالتييلو!متونبحيرةتتكونوهناك

تحصلثمأكم،لأ.8.النهرمجرىطوليبا2.كم355

.ميسوريبنهر

الوطنىيدوستونمتنزه.متلرهالوطئي،يلوستون

ويومينجولايةفيويقعالعالمفيوطنيمتنزهأقدم

بروائعهالمتنزههذايشتهر.الأمريكيةالمتحدةبالولايات

وينابئبخارية،،حارةمياهينابيعففيهبمالكثيرةالطيعية

الجذابةالمشاهدومن.العالمفيأخرىمنطقةأيمنأكثر

،الجنباتالمنحدرةالعميقةأخاديدهالمتنزههذافي

الكبيروالامتداد،المياهالمتلألئةوالبحيرات،المائيةوالمصبات

تبلغ.المتموجةالمروجتتخللهاالخضرةالدائمةللغابات

أكبريكونويكادهكتار.000009نحوالمتنزهمساحة

الأمريكية،المتحدةالولاياتفيالفطريةللحياةمحمية

الأمريكيةوالثيرانالإلكةوحيواناتالدببةتتجولحيث

)الإوزوالتمالصلعاءالصقوروتبني.فيهبحرية()البيسون

بسببالمتنزهلهذاالسطحيةالمظاهرات!صنت

منأكثرمنذحدثتالتياشبركانيةأضوراناتا

المصهورةايلأحجارمنكبيرةكتلول!تزال.عام06لأ...

الصخرويسخن.للمتنزهالس!إلخارجىتحتموجودة

البخارية.والنوافيرالينابيعمياهالصهارةباسماالمعروف

بخارية،نافورة002منأكثرعلىالمتنزههذاويحتوي

.الحارةالمائيةاليسابيعمنأ،فوآ

باسموسمي،ام872عامالمت!زههذاالحكومةأقامت

الوأقعيلوستوننهرجوانبعلىالواقعةالصفراءالصخور

شخصمليونيمنأكثرالمتنزههذاويزور.المتنزهشمال

يكتشف.بالسياراتداخلهمعظهمهماويتجولسنويا،

الوصوللايمكنالتيالواسعةالمقفرةالمساحاتمنهمال!ضير

الخيل.ظهورعلىأوالأقدامعلىسيراإلاإليها

كما،وبحيراتهالمتنزهأنهارفيالأسماكبصيديسمح

ويمكن،الخيماتالمواضحلإقامةمنعدداهناكأن

.البحيراتمعظمفيالصغيرةالزوارقاستخدام

منكثيفةطبقةالمتنزهتغطيالشتاء،فصلوخلال

،المتنزهفيللتجولالثلجمركباتامشخدامويمكن.الثلوج

مخترقينالسحاباتعلىالسفرللمتزلجينيمكنكما

.لمتنزها

منعددإلىوتنتهيالمتنزهمنتبدأ.السفلىالحلقة

للينبوعأسمفليالحوضويحتوي.أجخاريةاالنوافيرأحواض

(،الفوارة)الحماتالحارةالينابيعمنسلسلةعلىالبخاري

الدهانأوعيةأوالوحلأوعيةتدعىالوحلمنفقاعيةوبرك

والغازاتالبخاربسببالوحلأوعيةتتكون.الطلاءأو

وتغير،الأرضفيشقوقبينمنتخرجالتيالأخرى

فيالموجودةالمعادنوتعطي.طينإلىبهاالمحيطةالصخور

فيالعطمةالبخاريةالنوافيرتثور.متعددةألواناأفيا

قوةتصل.كبيرةبركةوسطمنالبخاريةاليناليعأحواض

.م61نحوإلىالنوافيرهذهمنالمياهارتفاع

هذافيالمدهشةالطبيعيةالأشياءمنكثيروهناك

البخاريالينابيعحوضمنالأعلىالجزءففى؟المتنزه

يثورفمثلا.البخاريةالنوافيرالينالئأومنكبيرةمجموعة
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لحيرةاليمنىالصورةفيوتظهر.الحارةالينابيعمياهومدرحاتالمتلألئةالمياهذاتالبحيراتالوطنىيلوستونمتنزهفيالطبيعيةالعجائبمن

المعاددترسبالتيمييرفامدرجاتلمياهالهادئالانسياباليسرىالصمورةوتمين.الشماليةأمريكاليالمرتفعةالمناطقلحيراتأكبروهىيلوستون

.الكبيرةالمدرجاتلصخورالمكونة

دقيقة،76كلالمتنزهفينافورةأشهروهو،القديمالخلص

دقيقة.021إلى03نحومنالثوراناتبينالفترةوتتراوح

منلأكثرالهواءفيالمغليالماءمنبخاراالنافورةوترسل

والعملاقالقلقة:المتنزهفىالبخاريةالنوافيرومنمترا.03

منواحدةالصباحمجدنافورةوتعدوجروتو.والعظيم

مجدأزهارتشبهوهي،الحوضفيالحارةالنوافيرأجمل

والشكل.اللونحيثمنالمتألقةالصباح

نحويلوستونمتنزهفيالعطمالأخدودطولويبلغ

م.037إلىالأماكنبعضفيعمقهويصلكم،32

شلالينمكوناالعظيماي!خدودأفييلوستوننهرويجري

ارتفاعمنالأخدودفيالسفليالشلالماءيسقط.مائيين

م.33ارتفاعمنماءهفيصبالعلويالشلالأما،م49

وجهةمن،خاصةبصفة،جميلةالأخدودمناظرتبدو

.الإلهامعلىالحافزةالمتسعةالكليةوالن!ة،الفنيةالنظر

متخذة،الوأديشمماليإلىتؤدي.العلياالحلقة

واشبورن.جبالسلسلةعبرمتدرجبارتفاعإليهطريقها

الجهةفيم3و221نحوإلىواشبورنجبلويرتفع

يمكنالذيسبيسمانجبلحافةعلىوتوجد.الشرقية

فيالمتحجرةالغاباتأشمهرمنواحدة،الطريقمنرؤيته

الغابةهذهأشجارالبركانيةالحممغطتولقد.المتنزه

وعندما.تقريباعام06لأ...منذالبركانيةالثوراناتخلال

الأشمجار،إلىالبركانيالرمادمع،الخارجةالمعادنتسربت

حجر.إلىحولتها

مدرجات،الحارةماموثمياهينابيععندتشكلت

المياهوترسب.هادئبشكلالمياهانسيابجراءمنجميلة

يؤديالذيالترافرتينيدعىالجيريالحجرأنواعمننوغا

تعطي.بعضفوقبعضهايقعكبيرةمدرجاتبناءإلى

ويعتبر.متعددةألواناالمدرجاتبعضالبكتيرياأوالطحالب

المنطقة.فيالمدرجاتأجملمنواحدامينيرفامدرج

السنين.مرعلىمستمرةبصفةالمدرجاتهذهوتتغير

العربيةبالمملكةنجدوسطواحاتمنطقةاليماط

حددهاوقدجهاتها.جميعمنالرمالبهاتحيط،اسمعودية

الربعبرمالاليممامةمعجمكتابهفيخميعربنعبدالله

السيارياتوبرمالشرقا،الدهناءوبرمالجنوبا،الخالي

الغربناحيةمنمجزأةرمليةوبسلاسلشمالآ،والثويرات

ثمالغزير،ونفودقنيفذةونفودالوركةورمالالرغامرمالهي

الدحيرمالبعدهتبدأكيلومترا،بخمسينيقدرفاصل

تحديدفياختلافوهناكالدواسر.واديأسفلحتىالم!تدة

توسعبينما،اليقامةمنكلهنجداأنيرىفالبكري.أليمامة

اليمنمنجزءاتحديدهافيفشملالعرببلادصاحب

.والشاموالعراقالبحرينمنوجزءاالحجازمنوجزءا

جبلويسمى.الفقرياليمامةعمودهوطويقوجبل

هى:أقاليمعدةعلىفتشتملاليمامةمنطقةأما.اليمامة

العربيةالمملكةعاصمةالرياضوقاعدتهالعارض

الحوطةإمارتاوبهاالفرع؟السيحوقاعدتهالخرج،السعودية
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وقاعدتهالأفلاجبماليمامةجبلجوففيوهما،والحريق

الرلغمنجداوقري!،الجنوبآأقاأحدالسليلبمليلى

الشعيببمالخماسينوقاعدتهالدواسروادي؟الخافي

مجموعةوهو،ثادقوقاعدتهالمحملحريملاء؟وقاعدته

وهو،المجمعةوقاعدتهسديربمالزراعةعلىتعتمدبلدان

الزلفيبمأجمامةاقلبفىكلهامتعددةوأوديةكثيرةبلدان

بمخصبةزراعيةوأراضسكثيرةقرىويضم،الزلفيوقاعدته

رمليشقهالارضمنمنبسطوهوشقراء،وقاعدتهالوشم

الزراعة.علىتقوموقرىبلدانوفيه،الرغام

ف،العرووتسمىجوا،تعسمىقديمااليمامةوكانت

بنسهمبتللزرقاءسمبةاليمامةوسميت.القريةوتسمى

وأخسميتهاالبصر.لحدةاشتهرتالتياليمامةذاتطسم

سريعحمامسرببهامرأنههيمعروفةقصةالاسمابهذا

وتسعينتسعافأحصتهواحدةواحدةوعدتهلوهافأتبعته

الحماموردهالذيالماءموضعوهو-الثمدجاؤواولما،حمامة

النابغة:فيهافقال،زعمتكمافوجدوهعدوه-

نظرتإذالحيفتاةكحكموأحكم

الثمدواردشراعحمامإلى

زعمتكمافألفوهفعددوه

تزدولمتنقصلموتسعينتسعا

واليمامة.الحمامطائفةإلىينتميصغيرطائراووط

فيأجمامةاوتعيح!حجما.أقلولكنها،الحمامةتشبه

،الرأسصغيرة،الجسمممتلئةوهي.والمدارية،الحارةالمناطق

82لينووزنهاسم،03و15بينحسمهاطولسراوح

يشبهمنخفضوصوتها،الطيرانسريعةوهي.جم2هوه

،والحشرات،والحبوبأضمار،باوتتغدى،الحمامهديل

لجور.وا

الحزينة.اليمامة،القمرية،الحمامأيضا:انظر

منابتداءاليمامةوتششر.الحمامطائمةإلىيشميصسيرطاالمامة

تمتدأماك!فيالشتاءمعظموتقصي،المكسيكوحتىكداحموى

لمحا.حتىحوئا

حزين،هديلد5أمريكيطائرالحزينةاليمامة

المكسيك.حتىكنداجنوبيمنتمتدمنطقةفيوتوجد

الطائروطولبنما.حتىجنوباالشتاءفصلفيوتهاحر

وجودمع،البنيإلىمائلرماديولونهسم03حوالي

بيضاءحافةوللذيل.صدرهعلىالوردياللونمنظلال

الطران.فىماهرةالحزينةواليمامة،رقطوبه

غيرالأغصانمنأعشاشهاالحزينةاليمامةوتبني

.الأرضأوالشجيراتأوالأشجارفوق،لإحكامالمجدولة

بعدالبيضويفقس.أبيضلونهمابيضتينالطائرويضع

فيمراتأرلغأوثلاثالبيضاليمامةتضعوقد،أ!مبوع!ت

لتتغذىآبائها،حلوقفيمناقيرهاالصغاروتدس.الموسم

وتتغذى.الحماملبنيدعىوبسائلجزئياالمهضومبالطعام

.الحشراتوببعضلالبذورالحزينةاليمامة

اليمامة.،القمرية:أيضاانظر

سميتالحزينةاليمامة

لصوتنسعةكدلك

الذيالحزيناهديلا

هذاالدكر.يصدره

فييعيشالذيالطهائر

فييوحدالشماليةأمريكا

جنوبمنالممتدةالمنطقة

وجنوبيألاسكاغربي

بنما.إلىكدا
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!موتحرجالسيرحركةتدخل.عالسوربهايحيط،اليمنعاصمةصعاء

اليمنيةالجمهورية

بينالعربيةالجزيرةشبهجنوبفيتقععربيةدولةاليمن

-ا4طولخكلوبينشمالا،52.-ا2عرضخص

منيحدها.2كم25ء!...مساحتهاوتبلغشرقا.45

العربيالبحرالجنوبومنالسعوديةالعربيةالمملكةالشمال

البحرالغربومنعمانسلطةالشرقومنعدنوخليج

المندببابمضيقلليمنالغربيالجنوبفىويقعالأحمر.

فيوتتحكمقسمينإلىاليمنيةميونجزيرةتقسمهالذي

اليمنيةالجزرأكبروهيسقطرىجزيرةتقعكما.مداخله

البحرفياليمنيالساحلمن2كم051مسافةعلى

البحرفىيوجد2.كم065مساحتهاوتبلغ،العربي

كمرانجزيرةأكبرهايمنيةجزيرة211منأكثرالأحمر

والطير.الزبيروزقرو،والصغرىالكبرىوحنيم!

الحكمنظام

أعضاء،خمسةمنمكونرئاسةمجلساليمنيحكم

مجلساختيارويتم.الجمهوريةرئيسللاجتماعيدعوه

الشعبمنالمنتخبالنوابمجلعم!قبلمنالرئاسة

أردغكلالمجلسأختيارويتمعضو.103منويتكون

.اسريالاقتراعطريقعنسنوات

الثمانية.الألوا!منواحد

والتوجيهوالرقابةالإشرافسلطةالوزراءمجلسلمجولى

والترابطالتنسيقتحقيقأجلمنالإداريةالوحداتلأعمال

تعمل.للدولةوالمحليةالمركزيةالأجهزةعملبينوالتكامل

المحافظاتفىالمحليةالسلطةوأجهزةألمحليةالإدارةوزارة

ولاالتخطجطمركزيةبمبدأالختلفةوأجهزتهاإداراتهابكل

الإدارةفياللامركزيةنظابمتطيقخلالمنالتنفيذمركزية

الختلفة.الانشطةوفيالختلفةالمستوياتعلىالمالية

محافظة،عشرةثمانيمناليمنيةالجمهوريةتتكون

مديريةكلتشتمل،مديرياتعدةإلىمحافظةكلتنقسم

ويتم.قرىعدةمنعزلةكلتتكون،عزلعدةعلى

ويكون،العاقليسمىعزلةكلفىمسؤولانتخاب

قضايامنالقرىيخصفيما،المديريةأماممسؤولأ

منإليهيوكلماوينفذو!ميا!مية،واجتماعيةاقتصادية

المديرية.مسؤولقبلمنمسؤوليات

محافظالجمهوريةرئيسمنجمهوريبقراريعين

فيالأولالمسؤولويعتبر.محافظةلكلوزيربدرجة

والمحافظون.أضنفيذيةاالسلطةالمحافظيمثل.المحافظة

محافظةلكلالوزراء.مجلسأمامومسؤولونمحا!مبون
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:(91)59النقلوسائل.7%(9منها)المعبدكم5،6.46

والحا!لاتالشاحنات.840،922الركابسيارات

طن01)0السفن)2991(:التجاريةالملاحة282،.615

الحويالسقل،5363.1الثابتالوزنإحمالي،04فأكثر(

421/1،"..،"""اكملركاباعدد:(2991)

طن/كم،411،،00/،00الجويالشحن،راك!/كم

.11مجدولةبرحلات)6991(:المطارات

،4ايإجماليالعددام()299اليوميةالصحص:الاتصالات

لكلالتوريعمعدل،نسخة236،،،0التوزيعإحمالى

أجهزةعدد(:991)5الراديو،91شحص0001

التلفازشخص(،1.24لكل)جهاز)0.665،ألاستقجال

لكل)جهاز001،،،0الاستقبالأجهزةعدد1(:9)5!

1(:399الرئيسيةالخطوط)عددالهاتفشحص(061

شخص(.83لكل)خط001/261

والصحةالتعليم

(ام99-4أ9)39التعليم

الطلاب%الطلابالمعلمونالمدارس

للمعلمين

836004.243؟4508/0.0707الاشدائي

سة(-712)س

852617.8663.49122الالوية

سمة(أ-318س)

18187551448،3.55المعلميروتدربالمهي

2620،086،83لاأ258!عليلعاا

!قطتمعالحاا!!

سنوات1.سنمنالسكاننسبةأم(:)869:التعليميالمستوى

يجيدونالذين74%،.2نظامياتعليمايتلقوالمالدي!فأكثر

،%4الابتدائيالتعليمتلقواالذين،%891.والكتابةالقراءة

غيرتعليمهم%.،6العاليالتعليم%.6،الثانويالتعليم

23%.1المتعلماتالإناث%،.8محدد

لكل)طبي!78572(:ا9"9)4الأطباءعدد(:91"9)4الصحة

)سرير.9619:المستشفياتأسرةعددشخص(،9454

0001لكلالأطفالوفياتمعدلشخص،195/1لكل

.27:(991)6مولود

302.2يومياالفرديتناولهاالتىالسعراتام(99)2:الطعام

الحدم!19%5%(حيوانيةمنتجات59%،نماتية)مشجات

للأمالتابعةوالزرأعةالأعديةمنظمةبهأوصتالديالأدنى

.المتحدة

الفعليةالخدمةفىالمسلحةالقواتأفرادعدداللسلحة:القوات

البحريةالقوات.88%،1)الجيش1،00.42(:)699

للنابخالسمكريةالحفقاتنسبة3.8%(الجويةالقوات%6.3،

الفردنصي!%(،5العالمي)المعدل%أ7.5الإجمالىالوطي

أمريكيا.دولارأ152(:9)39العسكريةالنفقاتفي

عبزجم!يم:بزبمءتن!س!عيمى3+؟بمكأسكأ؟تنبر!بمس3؟برح!ءفي؟غ"يز!شحبم؟جبربم3يرير-بمبمنرفييرووء،فيئئ!!ء

حصرموت.منطقة!يالحجرين
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حملة.مديةمىمسجد

الطرارع!ممالىالحابلىم!تحفهاالتيالعديدةلطرقهاتمتارعدن

للممط.ومركزامهصامياءالمديمةتعتبرو.التقليديالعرلي

حالةفيالمحافظعنينوبوزارةوكيلبدرجةوكيل

القوانينحدودفياختصاصاتهممارسةفىويعاونه،غيابه

المحافظ،تفولضحدودوفى،واللوالإلنافذةوالنظم

والمالية.اللإداريةالجوانبعلىوالإشراف

المحافظ،يرأمعهتنفيذيمجلسمحافظةكلفييمشأ

الوزاراتومكاتبفروعرؤساءعضويتهفيويضم

المحافظةأمنومديرالقضاءبامشثناء،المحافظةفيوالمصالح

المحليةالمجالسشؤونعامومديرالمحافظةديوانعامومدير

المحافظة.بديوان

ويمثلبها،الأولالمسؤولويعتبرمدير،مديريةلكل

المحافظ،إشرافتحتالمديريةإدارةفيالتنفيذيةالسلطة

بهويرتبطمنهبإذنإلاعملهيغادرولاإليهتقاريرهويقدم

المديرية.أمنمدير

فىويضم،تنفيذيمجلسللمديريةالعامالمديرويرأس

يضم،كماوالمصالحأ!زاراتافروعمديريعضويحه

أعمالفيالعامالمديرعنوينوبكمقرر.المديريةسكرتير

لكلمحلىمجلسويتألف،المديريةأمنمديرالرئاسة

،السريالاقتراعطريقعنأعضائهانتخابويتم،مديرية

قبلمنومتساوياومباشراوعاماحراانتخابهمويكون

المديرية.فيالمواطنين

السكان

هـ،أ714عامتقديراتوفقاليمنسكانعددبلغ

جهاتفيشوزعوننسمة.000.00616أم699

عددمن92%الحضرنسبةبلغتحيثالختلفة،اليمن

الريف.في7%واالكبرىالمدنفيموزعينالسكان

عاموالثانىأم739عامللسكانتعدادأولأجري

عنالسكانيةالمعلوماتأنإلاأم،889اهـ،904

تقديرية.كلهااليمنيةالجمهورية

ازدحاماالمناطقأكثرمنزالتومااليمنكانت

علىذلكولمحاعدها،العربيةالجزيرةفيبالسكان

الزراعيةالأراضيواستغلالقديمةحضاراتبناء

والأمطارالخصبةالتربةأنكماالسدود،وبناءالواسعة

كانوالازدهار.الاستقرارعلىشجعتالمو!عمية

ومميطرتهااليمنازدهارفيكبيردورالجغرافىللموقع

حضارتيبينالربطمنتمكنتحيق،التجارةعلى

فيالبريةالقوافلعبرالمتوسطوالبحرالهنديالمحيط

منالكثيرأكسبهاممابعد،فيماالبحريةوالسفنالبداية

.والخبراتالمعلومات

العربية،الجزيرةفيكبيراسكانياتجمعااليمنضمت

الظروفقسوةأماممنهاتسدفعالهجراتوكانت

انهيارمنبدءامتلاحقةبشريةموجاتشكلفيالحياتية
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والسكانالمساحة

لعاصمةاالمحافظة

إب

أبين

البيضاء

لجوفا

يدةالحد

حضرموت

مارذ

شبوة

صعدة

صنعاء

لح

برمأ

يتلمحوا

لمصةا

لىلإجماا

إب

رنجبار

لبيضاءا

الجوف

يدةلحدا

المكلا

عتق

صعدة

صساء

لحج

برمأ

يتلمحوا

لفيضةا

المساحة

98

76

66

52

73

93

66

5"،525هـ

السكانعدد

(م4991)

313.959،1

414ر345

ه"9ر562

لأ749.5022

690/715

262،1لأ5!.

449(947.1

520،078

643.050/1

377لأ.8.

9502684

682،019،1

261،265

256،436

716لم388

564(304

215،211

736.283.41

النفطظهورعندوأخيرا،الإسلامظهوروعند،مأربسد

نأإلىالسكانيةالإحصاءاتتشير.الخليجيةالبلادفى

اهـ،437عامخلالسيتضاعفاليمنسكانعدد

إذااليمنعلىكبيراضغطايشكلالعددوهذا،م8102

الأمثل.الاستغلالالبشريةالمواردهذهاستغلاليتملم

وهذه%،.5448والذكور%46.51الإناثنسبةتبلغ

عددتفوقإلىأدتالتيالهجرةحجمتعكسالنسبة

الذكور.عددعلىالإناث

نتيجةاليمنلسكانالرئيمسيةالحرفةالزراعةتعد

وتوافرالخصبةالتربةووجودالبلادتضاريسلاختلاف

.لأمطارا

عدةجرتالانوحتىأم629اهـ،382عاممنذ

التعليمية،المناهجوخاصة،التعليملتطويرمهمةتغيرات

،المتطورةاليمنيةالشخصيةلناءمضمونهافىروعيحيث

المدارستزويدوتم،والفنيةالماهرةالبشريةالكوادروإعداد

عنفضلا،التيممجالفيالتقنياتوسائلبأحدث

علىوالطلابالمعلصنوتثمجيع،والورشالخضبرات

.الابتكار

القرنمنوالتسعينياتالثمانينياتفترةشسهدت

والمرأكزوالمعاهدالمدارسأعدادفىوتوسعانمواالعشرين

ملحوظةبصصرةالطلابأعدادوزادت،والمهنيةالفنية

عامطالب003منالفنىالتعليممجالفيخاصة

أهـ،141عامطالبا!25.3إلىأم079اهـ،093

.ام099

التعليمقانونصدراليمنيةالوحدةقياموبعد

لانقسامنتيجةحدثتالتيالفجواتكلليشملالعام

المناهتوحيدخلالمنوذلك،شطرينإلىاليمن

المدرسية.والكتب

السطح

حدثالذيللتصمدعنتيجةتكونت.الجبليةالمناطق

م.0063إلىأ!...منأرتفاعهافىوتتدرجلإفريقيا،

شعيب،النبيجبلاليمنفيقمةوأعلىالبحر،سطبحفوق

ق!ةأعلىنفسهالوقتفيوتعتبرم،.0763ارتفاعهويبلغ

وجنوباوغرباشرقاالمياهوتنحدر.والشامالعربيةالجزيرةفي

تتخلل.الجبليةالسلسلةهذهعلىالأمطارتسقطعندما

إلىالشمالمنامتدادهاطولعلىالجبليةالسلسلةهذه

مستوية.وأحواضقيعان،الجنوب

منوالشمالالشرقإلىتقع.الهضبيةالمناطق

فيأكثرتتسعولكنهالهاموازيةوهيالجبليةالمرتفعات

المناطقهذهفيارتفاعأقصىيبلغ.الخاليالرلغاتجاه

.ام(000

المطلةالساحليةالسهولوتشمل.الساحليةالمناطق

وهي.العربيوالبحرعدنوخليجالأحمرالبحرعلى

العمانيةالحدودمنيمتدشريطاوتكونببعضهامتصلة

الاتجاهويتغير،المندببابإلىالغربيالجنوبباتجاه

طولويبلغ.السعوديةالعربيةالمملكةحدودحتىشمالآ

03بينعرضهاويترواح.كم2و...السواحلهذه

كم.6و.

الخصبة.المناطقبعضبهااليمنأواسطفيحفرموتمقاطعة

.وجافحارطقصاليمنأرحاءمعظميكتسف

!
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وتتخللهااليمنيةالصحراويةالمناطقمن.الخاليالربع

الموسميةالوديانتجمعاتوتشكل.الإبريةالنباتاتبعض

البدويسكنهازالوما،للرعيصالحةواسعةواحات

الرحل.

الإقليميةالمياهفىتنتشر.اليمنيةالجزرمجموعة

مناخهاولها،العربيوالبحرالأحمرالبحرفيلليمن

وتكويناتهاتضاريسهاولهاالخاصةوبيئتهاوطقسها

اليمن

---طق

!صليةريمحاص*ص.

وطنيةعاصمة!

أخرىوللدا!مد!

اللحرسطحمسئوىدوثالارتالاع8

منمتقاربةالعربيالبحرفياليمنيةوالجزر.الطيعية

العندم،أشسجارموطنسقطرىجزيرةوأشهرهابعضها.

والاقتصادية.الدوائيةالأهميةذاتالأخوينودم

ومدارألاستواءخطبيناليمنيقع.المناخ

صيفاالحرارةبارتفاعالموقعهذايتميز.السرطان

اليمنيةالمناطقمنالعديدهناكشتاء.وانخفاضها

مستوىعنألارتفاعويؤدي،الموسميةللرياحتتعرض

ادوليةالحدودثىمرجغاليستالحرلطةهده

1!!1لر!ع

لددا3حيأ*!ىو

أ88ن،

!8لم

سناو!ص!8لمتمريت

،/
لمءا

،*?*ء،لمي-?"ء"حمول!ألأص!لةلأسسر

--ءء-أ،لأ"-صبر1

لمصعص***-ير.

!ىص!ص!دء-!ت--الغدضة

كاتريم-لحرعا،يا؟!.ن!كحمص695

-ل!13!يوآليمب!تلإ*س5عصلىأفرتكرأس

موث!!\ئردس.

أبزكاكالألرءصه!ثسبم

ر!!سيحوت

زر!3ء:لأ!عبر74و!،!3/برلشحرا

أ)حث!!ا

دو؟لعربابطر

بئر

برأ

شمالم()اليمنسدطرةجريرة

الكوريجمبدجزيرةء؟!!!

ء،ح!،3!!لأ2

ء+-،?--بأربأس!عحشلمصسسبن---*--*3أخوأن*+!ء--

سصبوساسو-/لما!زرياهـد!

و!!ء!!:!!!كاع3الصتوهورديوإ

48

أحياحلل!-7-.ص+3ءعدصد!-ممةس!خليج1!

دا-برجحمبم-!-عدلق!!---،--الأ+ء.-*---ء؟س

اصةعدنما

"جميبولي*

قيئن،عفيكاكاقيدؤبلع

،برصلمء"س!ححصمايت

!غؤكا!يزقع-!!ء-حم!حمسسرو!!ى،:،لم3س3ب!!!بن

كم008

لآئ!لاردا!العراسباا

يبم/3

!ص!المملكهالإماراتايرا!لإرلم

العربية،

هـااصيهلسعودا--.

الهحدىصمموللعرلبةاليم!ض!أاكئلأبقيأالمحض

إليولبأح!ء7ما+حسالصنم
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اليمن.فيالحصبةالمدرجاتزراعة

درجةانخفاضفيبارزادوراالجبليةالمناطقفيالبحر

الإشعاعذاتالبلدانمناليمنوتعتبر.الحرارة

بحكموذلك،العاليةالحراريةوالطاقةالكبيرالشمسي

لذلك،الواحد.العامفيمرتينعليهاالشمستعامد

الطاقةمنكبيرةكمياتالمساحةوحداتتتلقى

السنةأيامطوالالحرارةدرجاتيرفعمما،الشمسية

منوالقريبةالمنخفضةالسهليةالمناطقوخصوصا

فيالحرارةمتوصمطاتتزيد.عدنوخليجالأحمرالبحر

.م92علىالمناطقهذه

قئصادلاا

الرفيعةالذرةاليمنفىالزراعيةألمحاصيلأهم.الزراعة

والبطاطسوالبنوالشعيروالقمحالشاميةوالذرةوالدخن

المحاصيلبعضتوجد.الختلفةالفواكهوأنواعوالعنب

جزءاالحبوبتشغل.واسح!سموالتبغكالقطنالنقدية

من%07حواليتمثلإذ،الزراعيالإنتاججملةمنكبيرا

مركزوالدخنالرفيعةالذرةوتحتل.اشراعيالإنتاججملة

الحبوبإنتاججملةمن%74بحواليوتسهمالصدارة

كلها.

الإجماليالوطنىالناتجفيالصناعةتسهم.الصناعة

قطاعفيالعاملةالقوىنسبةأما.%أ82.بحوالي

فيالعاملةالقوىمجموعمن%6.4تتعدىفلا،الصناعة

إنتاجيةوحداتعلىالغالبفىالصناعةتعتمد.اليمن

والمشاريعالأساسيةالصناعاتأما.الحجمومتوسطةصغيرة

الصناعاتوتتركز.محدودةفلاتزالالكبيرالإنتاجذات

والحديدةوتعزصنعاء:هيمحافظاتأرلغفياليمنفي

فهيالصناعيةالمؤسساتملكيةحيثمنأما.وعدن

مساهمةولكن،والخاصوالختلطالعامالقطاعبينتتوزع

والختلط.العامبالقطاعمقارنة،عاليةتعدالخاصالقطاع

ب!صمياتالأرضيةالصخورخاماتتتوافر.التعدين

الجيريالحجرمثل:اليمنمنمختلفةمناطقفيكبيرة

الحديدورواسبالرخاموالرملوالجرانيتالجبعك!وصخور

وتوجد.صعدةمنطقةفيباليمنالشمالأقصىفي
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تعزفىالأسواقأحدمنجانب

حواليتعزعنتبعدالتيحيفانمنطقةفيالنحاسخامات

معدنيةعروقشكلعلىتكونالنحاسوخامات.كم04

الملحرواسبوتوجد.والنيكلالكوبلتمعمختلطة

شماليأ!حليفامنطقةفيكبيرةدكمياتالصخرية

تجاريةبكمياتاليمنفيالنفطاكتشافتموقد.الحديدة

وشبوة.وحضرموتمأربمحافظاتمنكلفي

اليم!.فيالمهمةالموانئم!وهوالملكلا،ميناءمنجانب

الصادراتأهممن:الصادرات.الخارجيةالتجارة

والقشرياتوالأسماكومنتجاتهااللحومالرئيسية

الحبوبتصدركماومستحضراتها.والرخويات

النفطويصدروالجلود.والفواكهوالخفهراواتومشتقاتها

إجماليبلغوقد.والمصنعالطبيعىوالغازومنتجاته

هـ،أ414عامإحصاءعلىبناءاليمنيةالصادرات

أمريكيا.دولارا02،437"0007،م3991

ومستحضرأتهوأسمكرالحيواناتوتشح!.الواردات

والحديدالبريالنقلوعرباتومصنوعاتهأضخواأ!سلوا

والألبانوالأدويةوالألبسةوأجهزتهاوالأثاثاتوالصلب

ومشتقاتها.والحبوبومشتقاتها

سنغافورةمعتجاريااليمنتتعامل.التجاريةالعلاقات

المتحدةوالولاياتأسترالياووالهندوالصينواليابان

وتركياوقبرصوألمانياوالدنماركوأسبانياوكنداالأمري!صية

وإندونيسياكونجوهونجوتايلاندوماليزياوإيطالياوبريطانيا

ومصرالسعوديةالعربيةوالمملكةالجنوبيةوكورياوتايوان

وسوريا.وأل!ردن

تاريخيةنبذة

0013منذبهقامتحضاراتإلىاليمنتاريخيعود

والسبئيةوالقتبانيةالمعينيةالحضارات:وهي.مقعام

تؤرخالتيوالاثارالنقولقمنالكثيروجدوقد.والحميرية

تلوواحدةالحضاراتهذهتعثرتوقد،الحضاراتلهذه

متتاليةهجراتإلىوأدت،اقتصاديةأزماتإثرالأخرى

وتأتي،الأخرىوأطرافهاالعربيةالجزيرةشمالأقصىإلى

معاليمنيونخرجفقد،الإسلامبعدالهجرةموجاتأقوى

منوغيرهالعاصبنعمروجيم!فيالإسلاميالفتح

أقطارومختلفالشامبلادفيمنهمكثيرواستقرالجيوش!،

ال!سلامي.العالم

،أم538أهـ،4ءاليمنإلىأحثمانياالح!!موصل

العثمانيوناتخذ.الزيديينأئمةحكمتحتحينئذوكانت

مماضدهمثارتالعربيةالقبائلولكنلهم،عاصمةصنعاء

عاد.أم635أهـ،450عامعخهاالحلاءإلىاضطره!ا

،الميلاديعشرالتاسعالقرنفيفاتحيناليمنإلىالعثمانيون

نأإلا.المنطقةهذهعلىالاستعماريالتنافساششدعندما

تاماإخضاعالحكمهماليمنإخضاعمنيتمكنوالمالعثماليين

بينوالجذبالمدحالةواممتمرت،التضاريسوعورةبسبب

الحميديالعهد:العثمانيينالعهدلنحلالوالعثمانييناليمني!ت

الدعاناتفاقيةعقدتأنإلىوالترق!ال!تحادحكومةوعهد

الطرفين.بينبالهدنةقضتالتي

العربىالجنوبفيوجودهمتثبيتالعثمانيونحاول

منالإنجليزوطرداليمنفيالإصلاحاتبعضبادحال
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-191)4الأولىالعالميةالحربنشوبولكن،عدن

الأولى،العالميةالحربنهايةفي.ذلكدونحالأم(189

العرببلادعنأجلواللحلفاءالعثمانيوناستسلمأنوبعد

معاهدةوبموجبأم239يوليو23وفي.اليمنبينهاومن

اليمن.باستقلالالعثمانيوناعترفلوزان

اعترافعدمبسببوبريطانيااليمنبينالصراعاشتد

ابرمتأنإلىالجنوبياليمنعلىالبريطانيةبالحمايةاليمن

بريطانيافيهااعترفتوالتيأم،349هـ،ا353معاهدة

قائمةكانتالتيالشمالىاليمنحدودفياليمنبامشقلال

علىبقيتالحدودمشكلةولكن،الشطرينوحدةقبل

تولىبعدأم489أهـ،368عاموفي.عليهماكانت

الإمامب!تمفاوضاتعدةجرت،الدينحميدأححدالإمام

بعدةبريطانياقامتشيء.إلىتنتهلمولكنهاوبريطانيا

أم569أهـ،376و1375عامياليمنعلىاعتداءات

كانتالتيأليمنيةالمقاومةإضعافبهدفأم7ء9و

بريطانيا.عنبالاستقلالتطالب

عامأولهااليمنفيانقلابيةمحاولاتعدةجرت

هذافشلالوزير،اللهعبدالإمامبقيادةاماهـ،368489

محاولةجرتام559هـ،ا374عاموفي.الانقلاب

!مبتمبر62وفي.الأولىمنقوةأشدأخرىانقلابية

جرتبأسبوعالبدرمحمدالإمامتوليبعد،أم629

الإطاحةفىنجحتالسلالاللهعبدبقيادةانقلابيةمحاولة

عنواعلن،الثورةقيادةمجلسوانشئالبدر،بالإمام

وانتخبوتطلعاتها.الثورةأهدافعنيعبرمؤقتدستور

مشاكلأنإلا.اليمنيةالعربيةللجمهوريةرئيساالسلال

تلكأدتوقد،والجمهوريينالملكيينبيننشبتقدداخلية

،!شواتعدةاستمرتأهليةحربقيامإلىالمشاكل

اليمنيين.منالالافبحياةوأودت

أحدثتهالذيالصدعلرأبمؤتمراتعدةعقدت

ومؤتمرامء69اهـ،385عامفياليمنيةالمشكلة

المحاولاتهذهمعظمولكن.ام679أهـ،386الخرطوم

بالفشل.باءت

انقلابإثرالسلالاللهعبدأقصيام679نوفمبر5في

مجلساالإيريانيوشكل،الإيريانيالرحمنعبدالقاضيقاده

المقدممنكلاليمنحكم.أشخاصثلاثةمنجمهوريا

.أم74!يونيوفيتمانقلابإثرالحمديمحمدإبراهيم

وتولىالحمديإبراهيمالرئيساغتيلأم779أكتوبروفي

هـ،ا893عامحتىالغشميحسينأحمدالدولةرئاسة

عبدعليالعقيدتولىنفسهاالسنةمنيونيووفي.أم789

للجمهورية.رئيساوأصكمبعالحكمصالحالله

يمنيةدولةفىاليمنانتوحدأم099مايو22فى

اختياروتم.ليبرالىديمقراطيدستورظلفيواحدة

سالموعليالرئاسةلمجلسصالئرئيسااللهعبدعلي

مأ499عاممايوفيأنهغير،للرئيسنائباالبيض

وصراعأخرىمرةاليمنيينبينخلافبذورنشبت

القواتبينأهليةحرببسببهقامت،السلطةعلى

يلحقأنفيهافريقكلحاول،والجنوبيةالشمالية

الدولرؤساءنداءاتبذلكوتعددتبالآخرخسائر

أرسلحيث،المتحدةوالأمالحكوميةوالمنظماتالعربية

الوفين،بينللتوفيقالإبراهيميالأخضرمبعوثهأمينها

حسمتالأمورأنإلانصابها،إلىالأمورعادتحتى

علىالرئيصيقودهالذيالجناحلصالحالنهايةفي

كانتماإلىاليمنوحدةوأعيدت،صالحعبدالله

الشعبيالمؤتمرحزبفاز،أم799أبريل27وفي.عليه

صالحعبداللهعليالرئيسوبدأ،البرلمانمقاعدبأغلب

.جديدةرئا!ميةفترة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الإسلاميةالمنظماتعمداللهعليصال!آمميا

العربيةالمسظماتالخاليالرلعصحراءالأحمرالمحر

فيالأثريةالموا!العربيهةالصحراءالعر!لحر

العربيةالجزيرةصسعاءتعز

فيالبريالنماتالبردولىعبداللهالعربيةالدولحامعة

العربيةالبلادعدنالحديدة

تاريح،اليمنالشعبيقحطالىفيالبريالحيوان

العربلغاتالعربيةأجلادا

الموفموععناصر

الحكمنظام-ا

السكان-2

السطح-3

الخاليالربع-دالجبليةالماطق

اليمنيةالجزرمحموعةهـ-ا!ضبيةاالماطق!

المماخ-والساحليةالمناطق-ج

الاقتماد-4

الخارجيةالتجارة-د-الزراعةأ

اتاواردهـلصناعةا!

التجاريةالعلاقات-والتعدينح

تاريخيةنبذة-5

أشلة

موقعها؟أهميةوما؟اليمنيةتعإلجمهوريةأين

علىالهجراتهدهأثرفما،عديدةلهجراتاليم!تعرضت

؟السكانتركيبة

دلك.اشرح.اليمنازدهارفيكبيرأثرالجغرافيللمو!كان

اليمن.فيالسطحم!هاهرأهمادكر

اليمن؟فيالموجودةالمعدليةالخاماتأهمما

منها.اثنيناذكر،المهصةالزراعيةالمحاصيلببعضاليمنتشتهر

تلوواحدةتعثرتولكمهاعطمةحضاراتاليمىفينشأت

لمادا؟،اللأحرى
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اليمنيةالجمهوريةتاريخ

الجنويالجزءنىتقععربيةدولةاليمن.تاريح،اليمن

وشسمالأ،العرببحرجنوبايحدها،العربجزيرةشبهمن

شرقارالأحمر،االبحروغربا،السعوديةالعربيةالمملكة

اليممتبلادالحدودهذهوتشمل.الخاليوالربععمان

العربيةبالجمهوريةيعرفكانماتضماالتيالموحدة

اسمبريطانياعليهأطلقتأسذياأوالجنوبيواليمن،اليمنية

الجنوبيأجمنباطويلةولفترةعرفماأوومحمياتها،عدن

باسمالاممتقلاا!بعدسميوقدبريطانيا.قبلمنالمحتل

الشمافياليمنوظ!.الشعبيةالديمقراطيةاليمنجمهورية

الجزءهذالأنأجمنىاالجنوباسماالجنوبياليمنعلىيطل!ت

بريطانيافصلتهوقد،اليمنعنتخفصللايمنيةأرض

طارئة.استعماريةوظروفلأ!مباب

2.!ا000525بحوالىالموحداليمنمساحةتقدر

نسمة.مليون17بحواليأجمناسكانويقدر

مرتفعةجبليةمنطقةبكونهاليمنشمالسطحيتميز

تهامةبسه!!يعرف،الغربفيضيقساحليسهليحدها

شيباردبأنهأجمنامنالقسمهذامناخويمتاز.اليمن

حارفمناخهالسه!أما.الصيفأيامفيومعتدلالشتاء،

علىالأمطاروتسقطالشتاء.وقتفيدافئصيفا،رطب

الرياحهبوببسببالصيففصلفياليمنمنالجزءهذا

الغربية.الموسمية

يحاذيساحليسهلفهو،اليمنحنوبسطحأما

إلىبالإضافة،الشرقإلىالغربمنويمتدالعرببحر

ومعروف.الساحليةالسهولشماليفيتقعالتيالمرتفعات

الشرقيةالمرتفعاتمنارتفاعاأكثرهيالغربيةالمرتفعاتأن

وأهمهاأكبرها،أوديةتتخللهاهضابأغلبهافيهيالتى

اليمنداخلفيصحارىوهناك.حضرموتوادي

منالجنوبيالجزءومناخضعمالأ.المرتفعاتتليالجنوبي

الشتاء.فيودافئ،الصيففيورطبالحرارةشديداليمن

الصيففصلفيتسقطاليمنمنالقسمهذاوأمطار

المودمممية.الرياحمهبفيلوقوعه

صنعاءمدينةمقدمتهافيتأتيالمدنمنعدداليمنفي

بسببتدريجياس!صانهاعددويتزايدالبلاد،وسطفيوتقع

جبليةمدينةوهي.أضحارةواللعملإليهاالهجرةانتقال

وهي.قدم0007بحوافيالبحرسطحعنترتفع،مرتفعة

بتاريخهاوتشتهرالعربيةالمدنأقدمومنالبلادعاصمة

وفي.أزالباسماالجاهليةفيتسمىوكانت.العريقالطوي!!

بنالوأيدوقامعثه!ر،الرسولزمنفيبنيكبيرجامعالمدينة

ممنغيرهأيضاووسعه،بتوسعتهالأمويالخليفة،عبدالملك

فيها،قديمةعربيةمكتبةصنعاءوفي.اليصيةالبلادحكموا

للنشاطمركزوهي.لادرةنفيسةمحطوطاتوكتب

تعز،ومدينة.اليمنيةالحكومةدوائروفيها،اليمن!ىالتجاري

وترتفع،جبليةمنطقةفيتقعالشمافي،لليمنأضانيةاألمدينةا

منالجنوبفيوتقع.قدم000/4حواليالبحرسطحعن

الخارجإلىيصدرالذياليمنيالبنبزراعةوتشتهرصنعاء،

أجمحراعلىساحليةمدينةالحديدةومدينةالخا.ميساءمن

البحرعلىاليمنموانئوأكبرمهما،تحاريومركزالأحمر،

وذمار،،وإب،صعدة:مدنإلىبالإضافةهذاالأحمر.

وغير!ا.الفقيهوبيتوزبيد،

الجزءعاصمة،عدنمدينةالجنوبيأجمنافيتوحدو

السفنلتزويدممتازةومحطةتجاريوميناءاليمنمنالجنوبى

النفط.لتكريرمعملأيضافيهاومطار،فيهاويوجدأ!قود.با

المكلا،ومدينة.واقتصاديةاستراتيجيةأهميةعدنولموقع

.لحضرموتبالنسبةخاصةأهميةلهللبلاد،الشرقيالميناء

،وعدن،والصليفوالخا،،الحديدة:اليمنموانئومن

وسوقطرى،وبريم،وحش،كمرانجزرهاومنوالمكلا.

الأوديةمنكبيروعدد،المندببابمضيقوفيها.وغيرها

،ورزانوواديبنا،ووادي،سهاموواديزبيد،واديمثل

الأوديةمنوغيرهاحضرموتوواديالخارد،ووادي

.لأخرىا

المعروفينالجنوبعربمناليمننس!طينحدر

وجمئ.العربيةالأصولأعرقإلىوينتمونبالقحطانيين،

،الزيديالمذهبأتباعوفيهم،مسلمونعربالسكالى

سنيونفهمالسكانباقيأما.الجبليةالمناطقويقطنون

والحديدةوتعزإبمحافظاتفيويتمركزون،شعافعيون

بعروبتهم،اليمنيونويعتز.الجنوبيةوالسواحلتهامةوفي

الأصليالموطنولعله،للعربالأولالموطنأجمناوأن

باتجاهالعربيةالجزيرةمنخرجتالتيالساميةللشعوب

العربية.اللغةاليمنيونويتكلم.الشمال

أنواعففيهبأنواعها،للزراعةجداصالحبلداليمن

فىبأنواعهاالفواكهأشمجارتزرعحيث،الختلفةالمزروعات

والخوخوالليمونكالبرتقالالمرتفعةوالمناطة!الجبال

وغيرها.والعنبوالتينأمممثرىواأضفاحواوالموزوالمشمعق

وشعيرقمحمنالحبوبأوديتهوضفافسهولهفيوتزرع

والبنالخضراوأتزراعةإلىبالإضافة.وعدسوذرةودخن

حيوانية.ثروةاليمنوشي.والقطنوالقات
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عرفوقدعالميا.المشهوراليمنيالبناليمنويصدر

سكانواهتمام،054هـ،059عاممنذاليمنفيالبن

اليمنىالبنويصدر.اليمنيةالمنحدراتفيبزراعتهاليمن

البحرساحلعلىقديمميناءوالخاالخا،ميناءطريقعن

وفرنساإيطاليامثلأوروبابلادإلىالبنويصدرالأحمر.

كالهندالاسيويالشرقمناطقوإلىوبريطانيا،وهولندا

اليمني.البنتصديرمركزبأنهاالخاواشحتهرت.والصين

البخور.كذلكاليمنويصدر

كالذهبكثيرةمعادنففيه،معدنيةثروةاليمنوفي

والفحموالملحوالكبريتوالنحالروالرصاصوالحديد

عنتنقبأمريكيةنفطشركاتوهناك.والنفطالحجري

فقدوبالفعل.الساحليةالمنطقةفيخاصة،اليمنفيالنفط

فيخاصة،اليمنفىالنفطاكتشافعنالنتائجبشرت

أه!يةلهالنفطلتكريرمركزعدنوفي.الشرقيةالمنطقة

العربية.الجزيرةجنوبيمناطقفيكبيرة

مناطقفيتكثرالتيبالزراعةاليمنسكانيعمل

مناطقفيخاصةالرعيفيمنهمقسمويعمل.الأودية

صيدفيتعملاليمنسكانمنفئةوهناك.الجبالسفوح

بتمليحاليمنيونويقوم،اليمنيةالسواحلفيالأسماك

صيدويتركز.الخارجإلىتصدركىوتجفيفهاالأسماك

والبحرالأحمر،البحرحولالساحليةالمناطقفيالأسماك

فيتعملاليمنسكانمنفئةوهناك.الجنوبفىالعربي

،القدممنذبالتجارةمشهورونقومواليمنيون،التجارة

الهجرةيحبأليمنيوالشعب.منهمالحضارمةخاصة

إندونيسيا،فيكبيرةأعدادفمنهم،والكمسبالعملبسبب

المتحدةوالولاياتبريطانياوفي،العربيالعالمأرجاءوفي

والرحلاتالتجارةمهنةاليمنيونتوارثوقد.الأمريكية

يمارسونكانوأالذينالقدماءأجدادهمعنالخارجية

نظرا،القاراتمعظمفيوالأقطارالبحارويجوبونالتجارة

البرية:الرئيسيةالتجاريةالوقعلىالمهمبلادهملموقع

الصناعاتفيتعملاليمنسكانمنفئةوهناك.والبحرية

النحاسية،والأواني،المنسوجاتصناعة:مثلاليدوية

ودبغ،والقربوالأحذية،اليمانيةوالسيوفوالخناجر

الخفيفة.الصناعاتمنوغيرهاالجلود

القديماليمنتاريخ

حضاراتذاتوكالكدولقديمااليمنفىازدهرت

فنشأت..مأق003عامحواليإلىذلكويعود،عريقة

والدولةالسبئيةوالدولةالقتبانيةوالدولة،المعينيةالدولةفيه

وتاريخهاوحضاراتهاالدولهذهآثارظهرتوقد.الحميرية

وماعنها،المكتوبةوالخلفاتالنقوشمجموعةخلالمن

والمستشرقونالأجانبوالرحالةالباحثونوركزأكثرها.

تمتدالدولتلكوكانت.القديماليمنتاريخدراسةعلى

فىووجدت.العربيةالجزيرةشبهمناطقفيالشمالباتحاه

الاقتصادمجالفيرائعةحضاريةإنجازاتقديمااليمن

مأربسدوهناك،القديمةاليمنيةالقصورفهناك،والعمران

الحياةإضعاففيسببافكانبعدفيماانهارالذي

السكاناضطرمماالسعيد،اليمنفيالزراعيةالاقتصادية

اليمنتعرضوقد.الشمالباتجاهاليمنمنالهجرةإلى

وفارسي.حبشيخارجمطلغزو

اليمنفىالإسلام

مناليمنأهلوكان،اليمنفيبسرعةالإسلامانتشر

وساهم.ءديطالكريمالرسولبهجاءبماامنواالذينالأوائل

اليمنخارجفيالإسلاميةالدعوةنشرفيكذلكاليمنيون

فىاليمنأهلدخولويعودإفريقيا.شرقفيخاصة

بنعلياأرسلعندماعثيط،الكريمالرسولعهدإلىالإسلام

اليض،إلىعنهمااللهرضىجبلبنومعاذطالبأبى

وأترددوبدونالحالفياليمنأهللهمافاستجاب

الذيالإسلاميالجندفىاليمنسكانودخل.معارضة

منعدداليمنفيوظهروغيرها.الشامبلادفتحفيشسارك

الرسولوعين.الإسلامرجالوكباروالمحدثينالعلماء

علياللإماممنهماليمنعلىالعمالمنعدذاع!يطالكريم

،الأشعريوأبوموسىجبل،بنومعاذ،طالبأبيابن

لبيدبنوسعيد،عازببنوالبراءالوليد،بنوخالد

عدبالرسولعمالبينمنوكانكثير.وغيرهمالأنصاري

المسمىصنعاءجامععمرالذييحنسبنوبراليمنعلى

الدولةعمالوتتالغظ!م!.الرسولبأمرالكبيرالجامع

أمية،وبنىالراشدينالخلفاءعهدفياليمنعلىالإسلامية

.العباسوبني

فيالعباسيةالخلافةعنانفصلاليمنأنالملاحظومن

إسلاميةإماراتاليمنفيوتأسستجدا،مبكروقت

الرشيدهارونبنالمأمونالعباسيبالخليفةحدامما،مستقلة

إلىإعادتهمنتمكنتاليمنإلىعسكريةحملةإرسالإلى

زيادبنعبداللهبنمحمدعاملهوأرسل.العباسيةالطاعة

تدريجيا،باليمنيستقلالواليوبدأ،اليمنعلىواليا

بغداد.فىالعباسيةللخلافةالاسمىبالولاءويكتفي

وتهامة،وحضرموتالشحرمناطقزيادابنإمارةوشملت

مدينةأسركما،م821هـ،502سنةدولتهوأسس

لدولته.عاصمةواتخذهازبيد،

بنيحيىيدعلىاليمنفيالزيديا!لذهبظهر

قربجبل)والرسيبالرسى،الملقبالقاسمبنالحسين

،صعدةفيواستقر،اليمنإلىجاءالذي(المنورةالمدينة

اقى.إلىالهاديبالإمامولقب،البيعةلهوأخذت
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زينعليبنزيدالإماممذهبهوالزيديوالمذهب

فرقةوالزيدية،طالبأبىبنعليبنالحصينبنالعابدين

بنيحيىوكان.كثيروناليمنفيوأتباعها،كبيرةشيعية

أجمن.احكمزيديإمامأولالقامع!ابنالحس!ت

يعفربنيدولةهياليمنفيأخرىدودةقامت

هـ،493عامإلىم866هـ،22ءعاممنحكمت

العباسية.الدولةحكمفترةأثناءنشأتوقد،أم300

أسعدعهدفيصنعاءفيثمشبامفيالدولةتلكوظهرت

،الشمالفيحاشدإلىامتدتثم،الحوالييعفرأبيابن

ويعد.الجنوبفيوالمعافروالجندجعفرمخلافوإلى

ح!3فتراتأطولمنيعفرأبيبنأسعدالسلطانحكما

يعفر.بنىسلاطين

اليمن،فيالمملوكيةنجاحبنيدولةتأسست

هـ،014عاممنامتدتفترةالدوأسةتلكوحكمت

عامحتىيعفربنيح!صمنهايةبعدمنأيام،910

نجاحإلىهذهالجديدةأسدولةاوتنمسب.أم581هـ،552

فىتهامةمنطهقةفيالسيادةتسلمالذيزيادبنيمولى

للدوأطولاءهوقدم،المنطقةعلىسلطانانفسهواعلن،اليمن

الدين.نصيربالمؤيدولقبته،حكمهأجازتالتيالعبالمحية

حبشي.أص!مننجاحبنيأنوالمعروف

إلىنسبةالصليحيب!يدولةاليمنفينشأتكما

أسدولةامؤسه!الصليحيالهمدانيعليبنمحمدبنعلي

الخليفةباسمبالدعوةنادىوقد،الفاطميةالصليحية

الدولةتلكوقامتمصر،فيالفاطميالعبيديالمستنصر

بلادفيوالاضطرابالفوضىفيهسادتوضعظلفي

دعوتهيمدأنالصليحيمحمدبنعليوحاول.اليمن

والإمارةالعباسيةالدعوةعلىليقضيالحجازإلىالفاطمية

دلك.تحقيقمنيتمكنأ3أنهإلامكة،فيالحسينية

زريعبنيدولةالجنوبفيخاصة،اليمنفيظهرت

الياميالم!صمإلىينتمونوهما،م0701هـ،634عام

لنالعباس!بنزريعويعد.زريعببنيويعرفون،الهمداني

دولةوظلت.زريعآلسلاطينأولالهمدانيالياميالمحرم

تمركزتوقد.أم174هـ،057عامحتى!ذهزرلبني

وأطرافها.عدنفيالدولةهذه

عاممنذجاورهاوماصنعاءفيحاتمبنيدولةظهرت

الهمداني.عليبنحاتميدعلىأم990هـ،394

.أم174هـ،057عامحتىحاتمبنيحكمواستمر

لآالأحباشح!-علىثارقدالمهديعليبنحاتموكطن

هـ،057عامحتىالدولةهذهحكموظل.نجاح

.أم174

للأيوبيين.نسبةأيوببنىدولةاليمنفيظهرتكما

أيوبالشكرأبوالديننجمارريناصلاحأ!مسوقد

عاممنذأليمنفىالأيوبيالحكمفترةوبدأت.دولتهم

عامرسولآليدعلىوانتهتأم174هـ،057

تورأنالمعظمالسلطانلحكموبدأت.ام228هـ،626

المسعودالسلطانعهدبنهايةوانتهت،أيوببنشاه

الدولة.،الأيوبيةانظر:.ملال!ظبنيوسف

رسولآلإلىنسبةرسولبنيدولةاليمنحكمت

بنووجاءمصر.فيالأيوبيينزراءوأحدهارونبنمحمد

غسانيانسباوادعوا،الأيوبيةالجيوشمعاليمنإلىرسوأ!

دولةملوكآخرالأيهمبنجبلةإلىجذوره!ىيعود

وقد.تركمانيأصلمنرسولبنيإنوقي!!.الغساسنة

النقديةالعملةوضربأجمنافيعليلنعمرالممتقر

ولقب،الجمعةصلاةفيالمنابرعلىلهوخطب،باسمه

فيدولةبذلكوأسس،الديننورالمنصورلالم!كنفسه

مناليمنحكمترسولبنيدوأسةباسمعرفتاليمن

علاقةعلىرسولبنىأمراءوكان.أم453إكطأ228

عداءعلىظلواول!صهممصر،فيأجكالممادولةمعطيبة

حروبودأرت.اليمنفيصعدةفييدي!تإاالأئمةامع

.رسولبنيوبينبينهموطويلةمريرة

يحيىالهاديالإمامإلىالزيديينمناليمنأئمةيسمسب

اليمنوكانت،اليمنفيإمامأولالقاسملنالحسينابن

ومعظم.العبامعيةالخلافةجسمعنانفصلتقدوقتذاك

اسمعليهميطلقولذلكإليهينتسبوناليمنفيالأئمة

فيينحدروناليمنأئمةمنقليلعددوهناك،الحسينيين

طالب،أبيبنعليبنزيدبنالحسنالإماممننسبهم

الحسينإلىينسبوناليمنأئمةمنجداقليلعددوهناك

بالحسينيين.ويسمون،طالبأجمماب!عليابن

فتراتهامعظمفيوقوتهاالزيديةالإمامةسلطةظلت

البلادمنالشماليةالمنطقةفيطويلولزمنمحصورة

حكمواإماماوخمسونتسعةاليمنأئمةوعدد.اليمنية

بحكمهمأطيححينأم،629إلىم898عاممنذاليمن

.الجمهوريالنظاموأعلنأم629سبتمبر26يومفي

ظهرت،اليمنمنأجزاءوبعضولحجعدنفي

1454الفترةفىالحكمفيدامتالتيطاهربنىدولة

جدهمإلىطاهربنيدولةحكاموينسب.أم538-

وكان.القرشعيالأمويمعوضةبنالدينداجبنطاهر

بنعامروأخوه،معوضةبنالدينتاجلنطاهربنعلي

بنىدولةسلاطينقبلمنعدنعلىعامل!تطاهر

قويمركزولهم،الس!صانبينمكانةلهموكانت.رلعمول

لمميادتهمابسطمنالأخوانوتمكن.اليمنجنوبيفي

دولةحكمبذلكوأنهيا،اليمنيالجنوبفيعدنعلى

بالأئمةطاهربنيحكامعلاقةوظلتفيها.رسولبني

عدنفيطاهربنيحكمابقىوقد.سيئةعلاقةالزيدي!ت
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،ام538هـ-459مشةعدنالعثمانيونغزاحتى

وأنهوا،الطاهريداودبنعامرعلىالقبضوألقوا

حكمه.

اليمنفىالعثمانيون

إلىفيهاالمهمةوالموانئالعربيةالجزيرةسواحلتعرضت

البرتغاليةالكشوفوصلتأنمنذ،استعماريبرتغالىغزو

تعدتوقدإفريقيا،جنوبيفىالصالحالرجاءرأسإلى

البحرمنطقةفىالبرتغاليةالمراكبفظهرتالهند.إلىذلك

وجزيرةعدنخليجووصلت،أم505عامالأحمر

وجهفيالوقوفالمماليكحاولوقد.سوقطرى

وقعةفيهزمواولكنهم،لذلكأسطولآوبنوا،البرتغاليين

البرتغاليونوهزم.أم905عامالهنديةالمياهفيديو

السلطانولجأالأحمر،البحرفيالمملوكيالأسطول

تركزوهكذا.العثمانيينمنالعونطلبإلىالمملوكى

والخليجالأحمر،البحرمنمناطقفيالبرتغاليالحكم

هرمز،فيوتجاريةعسكريةقاعدةلهموأصبحت،العربي

،الهنديالمحيطفىالعربيةالتجارةبذلكوهددوا

وظلوا،فيهالتجارةيحتكرواأنتدريجيبشكلوامشطاعوا

.ام622اهـ،320عامحتىفيه

ديارحمايةمهمةالإسلاميةالعثمانيةالدولةعلىأصبح

هذههددالذيالاستعماريالبرتغاليالغزومنالإسلام

للبرتغاليينالعثمانيونتصدىوقدمنها.أجزاءواحتلالديار

بذلكوأنهوأ،العربيةالبلاددخولمنتمكنواأنبعد

وقعةأثرعلىالشامبلاددخولهمبعدالمملوكيةالخلافة

أثرعلىمصروبلاد،أمء61هـ،229عامدابقمرج

الشريفوأرسل،ام715هـ،329عامالريدانيةموقعة

)أبونمي(أبنهمعوالهداياالكعبةمفاتيحمكةشريفبركات

الحجازتبعيةعلىدلالةمصرفيالأولسليمالسلطانإلى

سلمى.بشكلالعثمانيةللسيادة

إسكندرالمملوكيالأميرأعلنفقدلليمنبالنسبةأما

الأولسليمالسلطانفأرسل،الأولسليمللسلطانتأييده

قبلمناليمنعلىوالياإسكندرباستمراريقضيفرمانا

فيالعثمانيالسلطاناسمبذكرإسكندروأمر،العثمانيين

بينالفترةتميزتوقد.الجمعةصلاةخطبة

فىكبيرباضطرابأمأ-518538هـ،459-249

موحدةاليمنفيالسلطةتكنولم،اليمنأحوال

للزعاماتحكموهناك،اليمنأئمةحكمفهناك.ومصتقرة

فيطاهربنيدولةحكمبقاياإلىبالإضافة،المحليةاليمنية

منحالةفيمصرفيالعثمانيينحكمأنكما.عدن

يهتمونلاالعثمانيينالحكامجعلكاوالاضطرابالفوضى

اليمن.بأمركثيرا

الهند،مسلميبأمرالقانونيسليمانالسلطاناهتم

باشاسليمانبقيادةالهندإلىبحريةعسكريةحملةفأرسل

تجارةعلىوالسيطرة،البرتغاليينلمقاومةمصرواليالخادم

السلطانوأمر.أم538هـ،459عامالشرقمناطق

أثناءاليمنإلىبالتوجهالخادمباشاسليمانقائدهالقانوني

عدنعلىالخادمباشاسليمانفعرجالهند.باتجاهالحملةمحير

اخرداوودبنعامرالأميرحكمبذلكوأنهىودخلها،

علىحاكماالخادمباشاسليمانوعينطاهر.بنيحكام

الهندإلىذلكبعدتوجهثم.بهراماسمهقبلهمناليمن

الخادمبا!اسليمانتوقفوقد.الحملةسيرمخططحسب

الدولةنفوذيوطدأنوحاولالهند،منعودتهأثناءاليمنفي

فنظمام،953هـ،469عامالبلادتلكفىالعثمانية

الولاةوأقام،الرئيسيةاليمنمدنجميعفيالعثمانيةالإدارة

الرجلالخادمباشالمسليمانالقائداعتبرعليهوبناءعليها،

اليمنفيالعثمانيالحكمدعائمركزالذيالأولالعثماني

الفتحابتداءذلكعدكماعثمانيا،إدارياتنظجماونظمه

وحكامه،اليمنفىالإداريالنظاملأن،لليمنالعثماني

المناطقحكاموكان،المملوكيةبالأنظمةيعملونكانوا

وأنظمتهنفوذهدائرةفىيعملمنهمكلمحليينحكاما

العثمانيونأطلق،أم145هـ،489عاموبحلول.وقوانينه

إداريةرتبةومنح،اليمنحاكمعلىباشالقبمرةولأول

ذلكقبلوكان(،البكوات)بكبيلربيرتبةهيعثمانية

فقط.بكبلقباليمنحاكميلقبالتاريخ

والتنظيمأليمن،فيالعثمانيةالسيادةمنالرغموعلى

وشبابهاالعثمانيةالدولةوقوة،فيهالعثمانيالإداري

قوياظلالزيديينمناليمنأئمةنفوذأنإلا،وقتذاك

خاصة،اليمنيةالبلادمنكبيرةمناطقإلىوامتدوفاعلأ،

التىتعزمدينةالزيديونالأئمةوحصن،الجبليةالمناطقفي

الذيباشاأويساليمنعلىالجديدالعثمانيالوالياحتلها

هذاواستطاع.ام546هـ،539عاماليمنإلىوصل

أولمح،منطقةعلىالعثمانيةالسيادةيوطدأنالوالي

.العثمانيونإليهايصللمالتيالجبليةالمناطقفيوخاصة

يعملوناليمنيينمنمحلياجنداينظمأنالواليواستطاع

غدرواالعسكرلكن،العثمانيةمإلقواتجنبإلىجنبا

العسكرمنوهوباشاأزدمرالأمرفتولى.وقتلوهبه

الشركس،منمملوكيباشاوأزدمر.اليمنفيالعثمانيين

برتبةاليمنعلىوالياوعين،العثمانيينخدمةفيانتظم

الزيديين،الأئمةمحاربة:اليمنفىأعمالهومنباشا.

ومكاناالعثمانيةللولايةمركزاوجعلهاصنعاء،ودخول

الباشا.للإقامة

هـ،649عامحتىالباشويةفيهذاأزدمرظل

المعروفباشمامصطفىاليمنباشمويةعلىفخلفه،ام556
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اليمنعلىالعثمانيينالولاةتعي!تتوالىوهكذابالنشار،

السلطانعهدفيالعثمانيونقرراليمنومن.منتظمبشكل

البحرحمايةبقصدالحبشةبلاداحتلالالقانونيسليمان

دولةهجماتمنالحجازفيالإسلاميةوالمقدساتالأحمر

الإسلاميالمفوذضربحاولتالتيالالمشعماريةالبرتغال

مدىيوضحذاتهحدفيالأمروهذا،الدافئةالبحارفي

للامشراتيجيةأضسبةباوموانئهسواحلهخاصةأجممن،اأهمية

والخليج،أصعرباوبحرالأحمر،البحرمخاطقفيالعثمانية

حليفةكانتالحبشةأنإلىهناالإشارةوتجدر.العربي

أغوضىام!حالةكانتأنوصادف.المنطقةفيللبرتغاليين

منالعثماني!تم!شمما،الحبشةبلادتحتاحوالاضطرابات

سواكن،ومدينة،مصوعمدينةمنطقةعلىنفوذهمبسط

منالساحليةالمنطقةعلىسيادتهمبسطالعثمانيونفاستطاع

الحكموإنهاءالبلاد،داخلفيالتوغلدونالحبشةبلاد

مناطة!علىالهجومفىالبرتغالمعيتعاونالذيالحبشي

الأحمر.البحرمناطقفىخاصةالإسلاميأعالما

هـ،459عامالعثماني!تضدالزيديونالأئمةثار

،الزيديالدينشرفبنمطهرالإمامبقيادةأم547

علىتمردواالذينالعثمان!تالعس!منعددوساعده

رواتبهم.ضعفبسبباليمنفيالعثمانيةالسلطة

الواليبينالقائمالخلافبسبباليمنيةالثورةوتعمقت

صنعاءفيالعثمانىوالواليوتهامةزبيدفيالعثماني

وفاةبعدوازدهرتالزيديةالثورةونمت.الجبليةوالمناطق

الزيديمطهرالإمامفدخل.القانونيسليمانالسلطان

أصسلطاناجعلمماأم،567هـ،759عامصنعاءمدينة

علىاليمنإلىمصرواليداشاسنانيرسلالثانيسليم

ذلكوكان،فيهوالنظامال!منلإعادةعسكريةحملةرأس

دخولمنباشا!حنانوتمكن.ام956هـ،779عام

اليمن،فيالعثمانيوالنظامالأمناقواعدوإرلحماءصنعاء،

اليمن،فىالجديدالعثمانيالإنجازهذاعد،عليهوبناء

عامبدأالأولاالفتعإنحيث،لليمنالثانيالعثمانيالفتح

.ام953هـ،469

حالهرا،علىالزيديونالأئمةظلكلههذاومع

وظلواحسن،بشك!!أحياناالعثماني!تالولاةمعفتعاملوا

الأئمةوظل.مناطقهمفيا!عتقلالهمعلىيحافظون

العثمانية.السلطةضديثورونكثيرةأوقاتفيالزيديون

ثورتهوشملتمحمد،بنأغاسماباللهالمنصورالإمامفثار

إرسالإلىالعثمانيةلالدولةأدىمما،واسععةيمنيةمناطق

لقيادةأخرىثورةقامتثم.ثورتهضديةعس!حملات

العثمانيالواليضدالقاسمبنمحمدباللهالمؤيدالإمام

علىفا!ستولىأم،621أهـ،310عامفضليأحمد

اليمنمنالعثمانيينإخراجوامشطاع،وعدنوتعزصنعاء

دولةترسيخمنتمكنوقد.أم636هـ،أ460عام

الزيديونالأئمةأصبحهناومن،اليمنفياشيديةالإمامة

العثماني!ت.ضداليمنيةالثورةرمز

علىواليينتعيينقررتقدالعثمانيةالدولةكانت

اليمنولايةفيأحدهما،أم566هـ،749عاماليمن

زبيد،مدينةومركزهاوالسواحلالتهائمامنالمشكلة

ومناطقوصنعاءتعزمنأطشكلةااليمنولايةفىوالثاني

الحكمدعائمتثبيتمنهاهدفمحاولةوهي،الجبال

والامستقراروالنظامالأمندعائماوإرساء،اليمنفىالعثماني

مدىعلىالدولةضدتثورظلتاشتيأج!نيةاالمنطهقةفي

تحربةأنويبدو.اليمنفيالعثماليوالوجودالتاريخ

أضعفتقدقسمينإلىاليمنتقسيمافيهذهالعثمانيين

ذلك،جراءمنكثيرةمشكلاتوحدثت،فيهوجودهم

العتمانبن،مسيادةعلىللخروجالمحليةالقوىشجعمما

منمستفيدة،مستقلةمحليةسياداتتكوينومحاولة

الدولةلهاتشعرضكانتالتيالسيئةوالأحوالالظروف

والآخر.الحيندينالعثمانية

والموظفينالجندرواتبتد!العثمانيةالدوأ،كانت

،السنويالنظامأي،ساليانلىلنظهامتبعاأجمنافيالعثماني!ت

فييكنولم،اليمنوارداتمنتدفعالتيالسنويةوالمرتبات

منأخرىمناطقفيبهالمعمولالإقطاعاتنظاماليمن

رواتبعلىتصرفمواردهوكانت.العثمانيةالدولةولايات

المسؤولينإلىيرسلذأسكعنيزيدمار،والموظفينالجند

قداليمنفىوالموظ!نالجندرواتبألىوالوا!ع.العثماني!ت

اليمن،فىوالداخليةالاقتصاديةلالاوضاعكثيراتأثرت

والاستقرار.والنظامالأمنبأحوالكذلكوتأثرت

ضعفوحدث،اليمنأئمةصفوفبينانقساموقع

قبليةحركاتقيامإلىمهدمماأيضا،العثمانيةالسيادةفي

عامولحجحضرموتمنكلاستقلالإلىأدت

الفوضىمنحالةالبلادوعمتأم،732أهـ،41ء

لضعفنتيجةالسياسيةأغراغاتابسببوالاضطراب

نأالعثمانيةالدولةوحاولت.اليمنعلىالعثمانيةاسميادة

الذيباشاعليمحمدواليهاطريقعنالفراغهذاتسد

فيخاصة،العربيةالجزيرةمناطقفيكثيرةحرولاخاض

تتوالىعلىمحمدحملاتوظلت.تهامةومناطقعسير،

أهـ،256عامحتىاليمنومناطقوتهامةعسيرعلى

فيوحكمهنفوذهلندنمعاهدةحددتأنإلىام،084

فمط.مصرولاية

البريطانيالاحتلال

للدولبالنسبةمهمةا!شراتيجيةمنطقةعدنتعد

الدافئة،البحارفيوالملاحيةالتجاريةالمصالحذاتالكبرى
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بريطانياوكانتالهند.خاصةآسيا،شرقيمناطقوفى

مواصلاتطريقعلىواقعةلأنهابعدنكبيرحدإلىتهتم

بالنسبةأيضامهمةوهي.الشرقفيالبريطانيةالإمبراطورية

ويعد.المنطقةفيالعاملةالإنجليزيةالشرقيةالهندلشركة

بابمضيقفوهةفىالواقعةبريموجزيرة،عدنميناء

وجزيرةالأحمر،البحرفيكمرانوجزيرة،المندب

بالنسبةالرئيسيةالمواقعمنالهنديالمحيطفيسوقطرى

البريطانية.للمصالح

هـ،ا412عامبريمجزيرةالبريطانيةالقواتاحتلت

هذهاحتلتام983اهـ،255عاموفي.أم997

أخذت.عنيفةمحليةمقاومةبعدعدنمدينةالقوات

تدريجي،بشكلاستعمارهامنطقةحدودتوسعبريطانيا

معحربهافيالعثمانيةالدولةفيهانشغلتالذيالوقتفى

نفوذهافوسعتالزيديينالأئمةبزعامةأليمنيةالمحليةالقوى

عاموفى.الغربيةاليمنسواحلعلىالاستعماري

الشرقيةالمقاطعاتكلأصبحتام159أهـ،333

الملكنائبعليهاوأشمرف،بريطانىلحكمتابعةوالغربية

وفىأيضا.لنفوذهتابعةعدنوكانتالهند،فيالبريطاني

وقاعدتهاالقعيكلسلطخة:توجدالشرقيةالمقاطعات

المهدوقاعدتهاوالمهد،سيونوقاعدتهاوالكثيريالمكلا،

علىبيرومشيخةسوقطرىومركزهاوسوقطرىوقشن

.حورةومركزهاالسفلىحورةومشيخةبيرعليومركزها

لحجسلطخةمنهاغربيةومقاطعاتمحمياتوهناك

والعقاربالطور،وقاعدتهاوالصبيحة،الحوطةوقاعدتها

مسيمير،وقاعدتهاوالحواشبأحمد،بيروقاعدتها

ومركزهاالسفلىوالعوالق،مضابومركزهاالعلياوالعوالق

العلياويافع،فمقرةومركزهاالفضليوإمارةأحور،

وإمارة،القارةوقاعدتهاالسفلىويافع،المجحتهوقاعدتها

القبض.ومركزهابيحانوإمارة،الضالعومركزهاالضالع

عامبينهافيمااتحادفىسلطناتستانضمت

ثمومؤازرتها.بريطانيامنبدعمام589أهـ،378

السلطاتأنضمامتتابعثم،لحجالاتحادهذاإلىانضمت

عدنمستعمرةإليهانضمتثم،والإماراتوالمشيخات

السياسىالتكوينهذاوسميأم،629هـ،أ382عام

أهـ،388عاموفى.العربيالجنوباتحادباسمالاتحادي

اليمنجنوبمنالانسحاببريطانياقررت،ام689

البلادأمورسيتولىمنعلىأليمنيةالقوىوتنافمست،المحتل

جنوبتحريرجبهةوظهرت.البريطانيالانسحاببعد

التحريروجبهة،مكاويعبدالقويبقيادةالمحتلاليمن

الجبهتينأتباعوحارب.الشعبيقحطانبقيادةالوطنية

المطافاخروفى،بينهمفيماأيضاوتحاربواالإنجليز،

جبهةإلىالجنوبياليمنفيالحكممقاليدبريطانياسلمت

القواتوغادرت،الشعبيقحطانبزعامةالوطنيةالتحرير

وأعلن،أم679هـ،أ387عاماليمنجنوبالبريطانية

الديمقراطيةاليمنجمهوريةقيامالجنوبيوناليمنيون

مستقلة.عربيةجمهورية،الشعبية

عامالجنوبياليمنفيالحكمفيتغييرحدث

الإقامةتحتالشعبىقحطانفوضعام969اهـ،938

رئاسةوتولىعلى،ربيعسالمالسلطةوتولى،الجبرية

كانالذيمحمدناصرعليثم،هيثمعليمحمدالوزارة

انقلابيةحركةوقامتأيضا.الدفاعوزيرمنصبيضغل

عبدالفتاحوتسلم،عليربيعبسالمأطاحتأخرى

انقلابحدثسنواتبضع.وبعدالحكممقاليدإسماعيل

منالحكموتولى،إسماعيلعبدالفتاححكمأنهىآخر

اليمنفيالأمورظلتوهكذامحمد،ناصرعليبعده

الوضععلىذلكأثروقدالزمنمنردحامضطربةالجنوبي

البلاد.فىالاقتصادي

المحليةوالخلافاتالزيديونالأئمة

الإماموطلب،الزيديينالأئمةبينخلافحدث

بنعائضالأميرمنوالمساعدةالنجدةيحىبنمحمد

عسكريةقوةمرعىبنعائض!فأرسلعسير.حاكم،مرعي

النجدةهذهواستطاعت،يحيىبنمحمدالإماملمساعدة

صنعاء،فىسلطخهوتثبيتيحيىبنمحمدالإمامدعم

عائضوكان.مرعيبنعائضلسيادةتابعايكونأنعلى

السعودية.الدولةقبلمنومدعومامؤيدامرعيابن

وبينيحيىبنمحمدالإمامبينالحسنةالعلاقةتدملم

حملةيرسلأنإلىمرعيبابنأدىكا،مرعىبنعائض

عاملحيدر،علىبنحسينالشريفزعامةتحتعسكرية

يحيى.بنمح!دالإماملتأديبأبوعريش،علىمرعىابن

حيدر،عليبنحسينالشريفجي!هزموااليمنيينلكن

حيدر.ابنقائدهوأسروا

بينالناشبالخلاففرصةالحجازفيالعثمانيونانتهز

عثمانياجيشافأرسلوأ،اليمنفيالزيديةوالإمامةمرعىآل

هـ،أ266سنةتهامةمنأجزاءوبعضالحديدةاحتل

دخولمنالعثمانيجدةواليباشاتوفيقوتمكن.أم984

بينتفاهموحدثتذكر.مقاومةيلقىأندونصنعاء

ممايحى،بنمحمدوالإمامبالثماتوفيقالعثمانىالوالى

يحيى،بنمحمدالإمامعلىثارواالذينأليمنيينأغضب

المهديبنعليالزيديالإمامونصبوا،عليهالقبضوألقوا

القواتإخراجمناليمنيونالثوارتمكنوقد،عنهبديلا

صنعاء.منالعثمانية

عاماليمنإلىجديدةحملةالعثمانيونوجه

أبدى.اليمنيينالثوارلتأديبام868اهـ،285
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علىوفرضواالحملةهذهمقاومةفىبسالةاليمنيون

.الاستسلامإلىاضووهمحتىالحصارالعثمانيين

علىالزيديةوالأئمةالزيديةالثورةضغطوتحت

يعقدأنباشاعزةالعثمانيالوالياضطر،اليمنفيالعثماني!ت

عامالدينحميديحيىاليمنيالزيديالإماممعصلحا

مدينةغربيقريةوهي،دغانفيأم119هـ،أ932

يشرفأن-أ:هيدعاناتفاقيةشعروطوأهم،عمران

الأوقافواالقضاءشؤونعلىالدينحميديحيىالإمام

منمؤلفةمحكمةتشكيل2-.والمرشدينالحكاموتعيين

فيأطنظراستئنافمحكمةالواقعفيتكونشرعيةهيئة

المحكمةمركزي!ضلىأن3-.الإماميعرضهاالتيالشكاوى

رئيسهاالإماموينتخ!صنعاء،مدينةفيالاستئنافية

-4.العثمانيةأسدولةاالتعيينهذاعلىوتصدقوأعضاءها،

عليهاتصادقأنلابد،بالقصاصأحكامصدورحالفي

السنيةالإرادةوصدورالاممتانة،فيالعثمانيةالحكومة

أشهر.أربعةالإجراءاتتلكزمنيتجاوزألابشرط،بذلك

،مباشرةبهاالإمامليصلعثمانيةولايةاليمنفىتكون5-

للحكومةيحق6-.الاستانةإلىالأمرتحيلبدورهاوهى

فيهايوجدالتىالمناط!تفيشرعي!تقضاةتعينأنالعثمانية

مختلطةشرعيةمحاكماتشكيل7-.وأحنافشوافعسكان

فىللنظرواشيدي!تالشوافعمنوعلماءقضاةقبلمن

تعين8-.الختلفةالمذاهبقبلمنتقامالتيالدعاوى

للمحاكممباشريناسمتحتمحافظينالعثمانيةالحكومة

الشرعيةالدعاوىلفصلالقرىفيتتجولالتىالسيارة

المصالحأصحابيتكبدهاالتيللمشقاتدفعاوذلك،هناك

!.المدنفيالح!صمةمراكزإلىوال!يابالذهابفى

تجبىلا01.السياسيةالجرائمعنعامعفوصدور

عشرمدةالشرقوجبلوخولانأرحبأهاليمنالضرائب

يأتؤخذلاأ-أبلاده!ا.وخرابفقرهمبسببسنوات

علىأ-2.الإسلامىالشرعفىوردتالتيغيرضرائب

يحقا-3.حاصلاتهعشرالعثمانيةالدولةيعطيأنالإمام

أنحاءفييتجولواأناليمنفىالعثمانيةالدولةلمأموري

والأمن.بالسكينةيخلواألابشرطاليمن

باشانديممحمودالوالىأنإلىهناالإشارةوتجدر

فيالعثمانيينالولاةاخرهوباشا،عزةالواليخلفالذي

مدينةدخلالدينحميديحيىالزيديالإماملأن،اليمن

حاكمانفسهوأعلن،أم189هـ،أ336عامصنعاء

مميدالإعلانبهذاالإماموأصبح،اليمنعلىمستقلا

فيالأولىالمعسؤوليةعليهوأصبح،اليمنفىالموقف

البلادفيالموجودةالكثيرةوالمتاعبللمشكلاتالتصدي

القيوالمشاكل،جيرانهمعالحدودومشكلاتداخليا،

الجنوبي،اليمنلبلادبريطانيااحتلالعننجمت

القضايامنوغيرهاالأولىالعالميةالحربومشكلات

بمدفعيهةاليمنيالحديدةميناءضربحادثةمثل،الأساسية

قبلمناحتلالهثمالأحمر،البحرفيالبريطانيالأسطول

عسيرتهامةحاكمالإدريسيبمساعدة،البريطانيةالقوات

الأحمر.البحرساحلعلى(الإدريسية)المقاطعة

قذفأنبعدببريطانيا.يحىالإمامعلاقات

عامواحتلهبالمدفعيةالحديدةميناءالبريطانىالأ!عطول

بعثةالبريطانيةالحكومةأرسلت،ام189هـ،ا336

صنعاءإلىأم119هـ،أ337عامجا!صبالكولوني!!

ولم،القبائلقبلمنأسروابعتتهوأفرادشوبجالكن

الإمامحاولصنعاء.إلىالوصولمنحاكوبيتمكن

فيجيرانهبالبريطانيينعلاقتهيصفيأنالدينحميديحيى

العرشىاللهعبدالقاضيفأرس!!،المحتلالجنوبياليمن

بتسليمفوجيءالإماملكن.عدنشيمقيمالهمندوبا

الحربأعقابفىالإدريسيالسيدإلىالحديدةبريطانيا

يحىالإمامبينالعلاقاتتوترإلىأدىمما،الأولىالعالمية

.ام029هـ،أ338عاموبريطانياالدينحميد

منالعرشيمندوبهالدينحميديحيىالإماماستدعى

منالمحتلةالجنوبيةالمحمياتعلىيمنياهجوماشمنثم.عدن

والقعيطيوالشعيبالضالعمحميةمثلنيا،بريص!اقبل

بعثةترسلبريطانياجعلمماالبيضاء،مدينةواحتلوغيرها،

للتباحثأم219عامصنعاءإلىكلايتونجلبرتالسير

وقام.تنجحلمأنهاإلآالأمر،هذافىيحيىالإماممع

وفاوض،ام259عامصنعاءإلىثانيةبزيارةكلايتون

إلىالمفاوضاتهذهتؤديأندونشهرمدةالإمامخلالها

مرض.اتفاق

ولجأ،المجاورةالمحمياتعلىجديدةهجماتالإمامشن

علىالبريطانيةالطائراتفردت،عدنإلىشيوخهابعض

عاماليمنيةالمدنعلىجويةغاراتبقيامالهجومهذا

لتسويةمحاولةجرتهذاومع.أم289هـ،أ347

صيغةإلىالمفاوضونوتوصلوبريطانيا،اليص!نالموضوع

ثلاثةبعدبريطانياوقعتهاأم،319أهـ،035عاممعاهدة

وثائقوتبودلت،ام349هـ،أ353عامأي،أعوام

:المعاهدةتلكبنودوأهم.الوفين!تالمعاهدةعلىالتصديق

مستقلاملكاالدينحميديحيىبالإماملريطانياتعترف-أ

يحافظأن2-.الشمالياليمنبذلكويقصد،اليمنعلى

والصداقةالجوارحسنسياسةعلىالمتعاهدانالوشان

بينهما،الحدودتخطيطعلىالطرفانيعملأن3-بينهما.

السلمية.المفاوضاتطريقعنمشكلاتهماوتسوية

اليضبينجديدةمعاهدةعقدتأم519عاموفي

بينالحدوديةالخلافاتحلإلىتؤدأ3أنهاإلاوبريطانيا

علاقةعنأما.متوترةالعلاقاتظلتعليهوبناء،الدولتين
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حسنةمعلاقةفكانت،الأخرىالكبرىبالدولاليمن

أقطارجميعاليمنسبقتفقد،السوفييتىألاتحاددول

عامالسوفييتمععلاقاتإقامةفيالعربيالعالم

جددتوقد.معهممعاهدةوتوقيع،أم289أهـ،347

هـ،ا375عامأخرىبمعاهدةالمعاهدةتلكاليمن

والتجاريةالدبلوماسيةالعلاقاتعلىركزت،أم559

،أم339هـ،أ352عامهولندامعمعاهدةاليمنووقع

معاملةالطرفينسفنومعاملة،التجارةموضوععلىركزت

عامبلجيكامعمعاهدةوعقدت.بالرعايةالأولىالدول

هـ،ا354عامالحبشةومعام،369هـ،أ355

و!ضرت،م6391هـ،ا53ءمعانساومثر،م5391

بمدامتيازلأخذفسعت،الإماممععلاقتهاتقويأنفرنسا

موطئلفرنساليكونوالحديدةصنعاءبينحديديخط

هذهوظلتبريطانيا،بذلكمنافسةالأحمرالبحرفيقدم

معوديةعلاقاتالإمامأقامكما.خططمجردالأفكار

ومع،أم279هـ،أ346عامالحديثةالتركيةالجمهورية

إيطالياوظلت.أم469هـ،ا366عامالمتحدةالولايات

اليمن،مععلاقاتهابأمراهتماماالأوروبيةالدولأكثر

أهـ،346عاممعاهدةوعقدت،العلاقاتتلكفقوت

العسنيورأجراهاصنعاء،فيمباحثاتبعدأم279

الاستعمارتحتكانتالتيإرترياحاكمغاسباريني

هـ،أ355عامالمعاهدةتلكوجددت،الإيطالي

عسكريةمساعداتللإمامتقدمإيطالياوكانتأم369

.والمعداتالاسلحةوتبيعه

أحمدبنمحمدشكل.السعوديةاليمنيةالعلاقات

منطقةفىالأدارسةبإمارةعرفتصغيرةإمارةالإدريسى

الخلافبمنطقةضيقنطاقفييعرفماأوونجرانجازان

وينعسب.الميلاديعشرالتاسعالقرنثلاتينياتفىالسليماني

أحمداسمهبالمغربفاسأهلكأفقيهعالمإلىالأدارسة

أحمدبنمحمدبنعليبنمحمدحاولوقد.الإدريسي

منكلاأنأدركأنبعدخاصةالإمارةتقويةالإدريسي

حميديحيىوالإمام-مكةشريف-عليبنحسينالشريف

أراضيه.منجزءاالإمارةأرضعدقد-اليمنإمام-الدين

إمارتهعلىالإدريسىعلىبنمحمداسسيديحافظوكي

منهوطلب،وملحقاتهنجدسعلطانسعود،آلبعبدالعزيزاتصل

علىكانوملحقاتهنجدسلطانوأنخاصةوالدعمالعون

حاكموقتهاوهواليمنوإماممكةممسريفسيئةعلاقة

المجاورةالإدريسيةالمنطقةأمرويهمهالداخليةعسيرمنطقة

وملحقاتهنجدسلطانمنالدعمالإدريسيوجد.لحدوده

.ام239عاموفاتهحتىالجانبمنيعواست!ر

بنمحمدالسيدوفاةبعدالإدريسيةالإمارةاضطربت

توقئإلىالإدريسيعليبنالحسندعامماالإدريسيعلي

مأ269أهـ،345عامعبدالعزيزالملكمعمعاهدة

تمالإدريسيةبالإمارةالخاصةالحمايةمعاهدةباسمعرفت

حمايةتحتالإدريسيإمارةمنبقيوصمابموجبها

سعودآلعبدالعزيزالملكفاحتفظ.الحديثةالسعوديةالدولة

للمقاطعةالخارجيةبالشؤونالمعاهدةتلكبموجب

الإدريسىللحسنالداخليةالشؤونتاركا،الإدريسية

.سعوديمندوبويساعده،المحليةإدارتهافييتصرف

عنمقاطعتهوسين،نفوذهاستعادةقررالإدريسيلكن

فأرسل،باليمنالاستعانةوحاول،السعوديةالعربيةالمملكة

لمصبيا،إلىعسكريةحملةسعودآلعبدالعزيزالملك

وأقاربهأهلهمعفرحلمقاومتها،الإدريسيالحسنيستطع

المملكةوقعتأم349أهـ،3ء3عاموفى.اليمنإلى

معاهدةالطائفمدينةفىأليمنيةوالمملكةالسعوديةالعربية

الثالثة.السعوديةالدولةانظر:بينهما.الحربأنهت

معاليمنشارك.الأخرىالخارجيةاليمنعلاقات

الفلسطنيةالقضيةبحثفيالأخرىالعربيةالدولوفود

بلودانوفي،ام939هـ،أ358عامالقاهرةمؤتمرفى

جانبإلىاليمنووقف،أم469هـ،ا366عامبسوريا

قضيةفي،والمسلمينالعربقضيةعنالدفاعفيأشقائه

الوحدةومشاوراتمباحثاتفياليمنواشترك.فلسطين

مصر،وزراءرئيسالنحاسمصطفىبدأهاالتيالعربية

عامالعربيةالدولجامعةقيامالمحادثاتتلكوتمخفعن

الأمهيئةفيعضوااليمنودخل.أم459اهـ،365

عاموذلك،الثانيةالعالميةالحربأعقابفىالمتحدة

معفيدرالياتحادفياليمنودخل.أم479هـ،ا367

.م8591عام(آنذاكالمتحدةالعربية)الجمهوريةمصر

بعضتمردت.الإمامحكمضداليمنيةالمعارضة

يحيىالإمامحكمعلىأم259اهـ،344عامالقبائل

قوةيدعلىهذهالتمردحركةأخمدتوقد،الدينحميد

حركةوقامتالوزير.أحمدبنعبداللهقادهاعسكرية

قبيلةقبلمنكانت،الزيديالإمامضدأخرىتمردية

مشتعلةالثورةوبقيت،ام929هـ،أ348عامالزرانيق

يحىالإمامبنأحمدالإسلامسيفتمكنبعدها،عامين

حركةوقامت.بالقوةعليهاالقفساءمنالدينحميد

فىالدباغمحمدقادهايحيىالإمامضدأخرىمعارضة

هيعليهاوقضىام049أهـ،935عامالبيضاءمدينة

الإمامضدأخرىثورةقامتثم.العسكريةبالقوةالأخرى

الإمامأبناءبعضفيهااشتركأم489أهـ،368سنة

فيونجحتالوزير،أحمدبنعبداللهومعهم،يحيى

منتمكنأحمدالإسلامسيفابنهأنإلأ،بالإمامالإطاحة

وأصبح،بالقوةالثوارمنالحكموانتزع،الثورةعلىالقضاء

عاميحيىبنأحمدالإماموتوفي.اليمنعلىإماما
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الإسلامسيفالإمامابنهوخلفه،أم629أهـ،382

حدثولكن.لاللهبالمنصورلفالذيالبدرمحمد

الإمامة،توليهمنأيامثمانيةبعدضدهعسكريانقلاب

وأعلن،السلالعبداللهبزعامةالضباطمنجماعةبهقامت

اليمنفيالزيديةالإمامةحكمنهايةومجموعتهالسلال

اليمنية.الجمهوريةوقيام

بمصر،السلالا!تنجد.اليمنفيالمصريةالقوات

ومعدات،مصريةبقواتعبدالناصرجمالالرئيسفأمده

أنصارب!تومريرطوي!!صراعاليمنفيوحصل،حربية

وأنصاراليمنيةالملكيةبأنصاريعرفونمنأوالإمام

إلاينتهولم،سنواتلحمبعمدةالصراعودام.الجمهورية

المصريةالقواتانسحبتوقد.أم969اهـ،938عام

الرئيحه!بينتملقاءبعد6791أهـ،387عاماليمنمن

المملكةملكعبدالعزيزبنفيصلوالم!لثعبدالناصرجمال

أمحربياالقمةمؤتمرفىالخرطوممدينةفيالسعوديةالعربية

الحربفىأم679أهـ،387عامهزيمةأعقابفى

ئيلية.ال!سرا-العربية

أغواتاانسحابتمإنوما.العسكريةالانقلاباتتعدد

أطاحتجديدةحركةقامتحتىاليمنمنالمصرية

مجلساالانقلابيونوش!س!!بغداد،إلىلجأالذيبالسلال

القتالوكانالإيريانيعبدالرحمنبرئاسةالبلادلإدارةرئاسيا

،ام969هـ،ا938عامحتىاليمنمنأجزاءفياستمرقد

اليمنيةالبلادمنالمصريةالقواتانسحابمنانرغمعلى

أواخرفىاليمنيالقتالتوقفوقد.م6791هـ،أ387عام

منالإيريانىعبدالرحمنخر!ثم.أم619أهـ،938عام

الوزراءرئاسةوتسلمأم،749هـ،أ493عامفياليمن

اغتيالتممشواتثلاثمروروبعد.الحمديإبراهيمالمقدم

الأركانرئيسالحمهوريةرئاسةوتسلمالحمديإبراهيم

وبعد.همدانقبيلةرؤساءمنوهو،الغشميأحمدالعقيد

الغشياغتيل،ام789هـ،أ893عامفيواحد،عام

علي،صالحانظر:.الدولةرئاسةصالحعبداللهعليوتسلم

عبدالله.

اليمن،فيالسياسيةالحوادثكثرةمنالرغمعلى

الاضطراباتوكثرةاليمنيةالأهليةالحربمنالرغموعلى

فيمكانهاأخذتقدوتنمويةاقتصاديةتطوراتأنإلافيه

وشركة،الخارجيةللتجارةشركةأنشاتفقد،اليمن

الخاوشركة،المحروقاتوشركة،التبغوشركة،الكبريت

الميح،لتعديناليمنيةوالشركةالكهرباء،وشركة،الزراعية

وعدة،أضسيجواالعزلومصنع،العامةالقطنومؤسسة

وشركة،البحريةللملاحةظفاروشركة،زراعيةمشروعات

للهندسةاليمنيةوالمؤسسة،اليمنيةالجويةالخطوط

كماوالتشييد.بالبناءتعنىأخرىومؤسسات،والمقاولات

المنظمة،المدارسوأقيمت،المستشفياتالبلادفىأنشئت

طرقعدةالبلادفىوأنشئتصنعاء.جامعةوشيدت

علىويأتيلليمنالمساعداتالدولبعضوقدمت.حديثة

العربية،مصروجمهورية،السعوديةالعربيةالمملكةرألممها

والولايات،الشعبيةوالصين،السابقالسوفييتيوالاتحاد

الأمريكية.المتحدة

اليمنيةالوحدة

بينهما،وحدةلقياممحاولاتعدةاليمنينفيجرت

مقوماتفأهم.الجنوبىواليمنالشمالىاليمنتضم

الواحد،والتاريخالإسلاميالديناليمنفيالوحدة

وتقارب،الواحدةواللغة،الواحدةوالأهدافوالآمال

عام،بوجهالاجتماعيةوالأساليبوالتقاليدالعادات

مشتركة.جغرافيةبوحدةوالارتباط

اليمنيتينالحكومتينبينالمشتركةالمساعيوبفضل

،أم099عاممايو22فياليمنلشطريتوحيدحدث

عبداللهعليالشمالياليمنرئيسالدوأ!ةرئاسةوتسلم

ومرت.البيضسالمعلىالرئيسوأصئنائبصال!

الصعوباتخلالهاتظهربدأتسنواتأرلغالوحدةعلى

الذاتونكرانورويةصبرإلىحلهايحتاجالتىوالمعوقات

حدإلىالخلافاتتعمقتوقد.اليمنيللشعبخدمة

رغمالموحدينالشطرينبينوالمعاركالحروبفيهاندلعت

وتوسطبينهما،للمصالحةالعربيةالدولبعضتدخل

بينوالاتفاقالعهدوثيقةوتوقيع،العربيةالدولجامعة

فيالبيضسالمعليونائبهصالحعبداللهعليالرئيس

الطرفين،بينالخلافتوفمجال.بالأردنعمانمدينة

الشمالىاليمنعنانفصالهالجنوبياليمنأعلنأنبعد

أتاحمما،الشعبيةالديمقراطيةاليمنجمهوريةاسممستعيدا

فىالدوليالأمنمجلعي!فأصدر،دولىتدخلقيامفرصة

بوقفقراراأم499عاميونيوشسهرمطلعفىالأربعاءيوم

الحقائق،لتقصيالأمهيئةمنلجنةوقيامفورا،الدائرالقتال

المتصارعين.للطرفينالأسلحةتوريدعلىحصاروفرض

وإعادةالبيضسالمعليمجموعةبهزيمةالحربانتهت

صالحعبداللهعلييرأسهاواحدةدولةفيالشطرينتوحيد

انتخابأعيد،أم799أبريلوفيصنعاء.وعاصمتها

.جديدةرئامسيةلفترةصالحعبداللهعليالرئيعر

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الإسلامقب!ىالعر!التاىسليمالعربأسواق

الشعبىقحطانالقانوليسليحادآمميا

القديمةالعربيةالممالكعبداللهعلي،صالحالعربأيام

اليم!صعاءالعربيةالدولجا!عة

الدولة،العتماليةالالتةالسعوديةالدولة

علىديةلريدا
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الموف!وعصرعنا

القديماليمنتاريخ-أ

اليمنفيالإسلام-2

اليمنفيالعثمانيون-3

البريطانىالاحتلال-4

المحليةوالخلافاتالزيديونالأئمة-5

ببريطانيايحيىالإمامعلاقات

السعوديةاليمنيةالعلاقاتب

الأحرىالخارحيةاليمن!-علاقات

الإمامح!3ضداليمنيةالمعارضة-د

اليمنفيالمصريةهـالقوات

السمكريةالانقلاباتتعدد-و

اليمنيةالوحدة-6

أسئلة

أهميته.ولين،موباليمنحدد-أ

سكانه.وعدداليمنمساحةادكر-2

اليمنية.البلادفيالمروةمصادربين-3

اليمن؟العثمانيوددحلكيصوضح-4

الريديون؟الأئمةهممن-5

؟عدنالبريطانيوداحتلكيفبين-6

منآحروعددا،الشرقيةاليصيةالسلطاتسعدداادكر-7

الغربية.اليمسيةالسلطات

البريطالية؟الحكومةعنالجنوبيأجمنااستقلكيص8

اليمن،تاريحية(بم)نبذةاليمنانظر:الجئوبي.الدمن

(.المحليةوالحلا!اتالريديون)الأئمةقارفي

اليمن،تاريحية(بم)نبذةاليمنانظر:افلي.اليمن

ببريطمانيا(.يحيىالإمام)علاقاتتاريخ

اليمن.وضاحأنظر:.وضاح،اليمن

اليمني.المقريابنانظر:.المقريابناليمئي،

-؟أهـ،-970؟)أحمدبنحسن،اليمنى

الدين.بجلالالملقب،أليمنىأحمدبنحسن1(.668

لغويا.نحويا،منطقيا،مفسرا،فقيهاكان

شرح،الأصولفىالفصولشرح:مصنفاتهمن

.الأصولعلمفيمختصرالنحو،فيالكافية

صنعاء.منبالقربتوفي

اليابانيةالمعدنيةالعمدةفئاتأما.دليابانالنقديةالوحدةالين

ين.01،0.5001،005ء،فهىالاستعمالالشائعة

ين.ا0).500.لأ...،أ!...هيالورقيةالعملةوفئات

السنوهياليابانيةالعملةفئاتأصغراستبعدتوقد

زالتمالكنها.أم459عامفيوذلكالتداولمنوالرن

اليابانيالنقدوحدةالين

س!

مقابلالينبقيمةيتعلقفيما.حسابكوحداتتستعمل

النقود.انظر:الدولار،

منبسدسدةسخنتمياهاتدفقينابيعالحارةاليئاللع

الينابيعمعظمتكون.الأرضداخلالطبيعيةالعمليات

.المياهمنساكنةبركاأوالانسياباطراديةأنهاراالحارة

وأ،فوارةحممأوبركانيةمنافذيكونقدمنهاالكثيرلكن

أوالطينقدورتسمىالطينمنفوارةبركاتكونقد

يطلق.الفوارةالحمة،البركانيالمنفذانظر:.الطينبراكين

الحرارية.الينابيعأيضاألينابئالحارةعلى

السطحيةالمياهتتسربعندماأصلاالحارةالينابيعتنشأ

ويتكون.الأرضباطنإلىوالثلوجالأمطارعنتنتجالتي

تكونحيثماالبركانيةالمناطقفيألينابيعمنكبيرعدد

سطحقربالصهارةتسمىالتيالمنصموةالحارةالصخور

خلالأسفلإلىبالتدريجالسطحيةالمياهتسيل.الأرض

بالصهارة.تسخينهالمجمحتىالصخور،منطبقات

فيالموجودةالقنوأتخلالالسطحإلىيرتمإلماءبعدئذ

الصخور.

بطقاتيوجدالتيالمناطقفيأيضاالحارةالينابيعتنشأ

وترتفع.طياتأوانصداعاتأرضيةالتحتصخورها

وتمكن.العمقبازديادالأرضباطنفيالحرارة

أعماقإلىالنفاذمنالسطحيةالمياهوالطياتالانصداعات

تسخيمها.يتمحيثالأرض

موجودةمعينةمعدنيةأملاحاأنكثيرونأناسويعتقد

ومنذ.مختلفةأمراضشفاءعلىقادرةالحارةالينابيعفي

بالاستحمامالناسقيامإلىالاعتقادهذاأدى،الزمانقديم

الشهيرةالصحيةالمنتجعاتوتتمركزإياها.وشربهمفيها

القوميالمتنزه،الأماكنهذهأمثلةومن.الحارةالينابيعحول

المتحدةبالولاياتأركنساسمنكلفيالحارةللينابيع

ألمانيا.فيوفيسبادنبادنوبادنوأخنالأمريكية

وهيالجوفيةالحراريةللطاقةمصدرالحارةوالينابيع

داخلالموجودةالحارةالمياهأوبالبخارتنتجالتيالطاقة

نيوزيلنداومنهاالدولمنالعديدلدىتوجد.الأرض
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وحدات،المتحدةوالولايات)سابقا(اسموفييقيوالاتحاد

لتوليدالجوفيةالحراريةالطاقةتستخدمالقدرةلتوليد

الكهرباء.

يلوستون،المعدنيةالمياه،بادنبادنأيضا:انظر

.فيسبادن؟متنزه،لوطنيا

يستخدمالذيالجريجوريالتقويموفقالأولالشهرياير

الشهرهذااسمااشتوتوقدتقريبا.العالماأنحاءكلفياليوم

.يانوسوهوالمزعومةالرومانآلهةأحداسممن

نجومبليوسلوماص!االحاقام،الرومانيةللأسطورةوطبقا

اشومانيأضقويمانهايةإلىوفبرايرينايرشهريبإضافة

،.مق007عامحوافيوذلكأضعهر،عشرةمنالمكون

جع!!،ذلكولعديوما.03م!يتكونشهركلوجعل

عاموفيلديهما.السنةشهورأولينايرشهرمنالرومان

بذلكفصارينايرإلىيوماقيصريوليوسأضاف.م،ق46

شهورأولعلىسكسونيون-الأنجلوويطلقيوفا.31

فىأغرىاإشتأتيالذئابالأنالذئبشهرا!مالسنة

الغذاء.عنبحثاالشتاء

الحتحمافيأضصفافيالسنةشهورأبرديناير.الأنشطة

بعضوشستغرق.ساحضةهادئةفيهوالطبيعة،العالممن

أماأغنافذ.واافىغبمثلونهاراليلاالنومفيالحيوانات

امشعدادااشاحةمنقسطاتأخذوكأنهافتبدوالنباتات

فإنأ3،أحاامنالج!وبيالنصففيأما.القادمالنمولمو!عم

ينمووفيه،أسشةاشهورأدفأالعادةفييكونينايرشهر

.الحيواناتنشاطويزداد،النبات

دولفيينايرمنالأوللاليوميحتفل.خطص!أيام

السودانولحتفل.الميلاديةالسنةرأسعيدبوصفهكثيرة

ذكرىفيوذلكينايرمنالأولفيالقوميبالعيد

التحريرحركةوتحتف!!.أم569عامكانالذيالامشقلال

منالأولفيالأوشىابانطلاقتها)فغ(الفلسطينيالوطني

)!دسص!إنم.العربيةالسياسيةابالاصان!:.كذلكيناير

القوميبالعيديحاير26يومفيالأستراليونويحتفل

سيدنيمستوطنةلإنشاءالسنويةالذكرىوهيلأستراليا

فيالجمهوريةبيومالهندفييحتفلكما.أم788عامفي

عامالجمهوريةقيامتاريخدكرىفيوذلكأيضا269يناير

اليومفيالغطاسبعيدالنصرانيةال!صاشمعضمأوتحتفل

وهذاالميلاد.عيدمنيوما21بعدأييماير،منالسادس

الحكماءبهاقامالتياشيارةلدكرىإحياءيجرىالاحتفال

منتصففى-الهندوسويحتفل.عيسىللوليدالشرقمن

فىويستحمون،لممانكرانتىماكارابمهرجان-تقريبايناير

الهند.أنهارأقدسالجانجنهرفياليومذلك

بهذاالخاصةالزهرةالثلجيةاللبنزهرةتعديناير.رموز

زهرةالناسبعضويعتبر.الث!جفيتزهرماوعادةالشهر،

اللبنزهرةوليستبينايرالخاصةالزهرةالطويلالقرنفل

الأحمر(.)العقيقالغارنيتفهيجوهرتهأما.الثلجية

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

العارلمجتالأحمراا!قية!اأحسموياالتقو؟

يالوسالعطاسعيداخلحيةاأط!!ارهرة

تقعينئالصناعيةمدينة.مديئهالصئاعية،يئيع

جنوبكم02نحوبعدعلىبالسعوديةجدةمديمةشمال

أهـ،793عامالأساسيةخطهااكتملتوقدالبحر،ينبع

نحوطولهلتمريطعلىالتطويرأطأعمابتركيزأم779

وجدةينبعبينتربطالتىالساحليالطريقعلىكم42

أساسيةصناعيةمجمعاتلإقامةوذلك؟المنورةوالمدينة

والغاز.النفطعلىتعتمدومساندةوخفيفة

تتحملأنوينبعللجبيلالملكيةالهيئةإلىعهد

الماديةالتجهيزاتحميعلإقامةالأسا!ميةالمسؤوليات

الهيئةهذهتأسستوقد،ينبعفيوتشغيلهاالاجتماعيةر

مرافقوتشكلأم.779أهـ،593عامملايبرسوم

الزيتمجالىفيالصناعيأضقلايسبعفيالسعوديةأرامكو

الممتدةوالعازالزيتخطوطمنشب!ففهناكوالغاز؟الخام

الغازسوائلتجزئةومعمل،ينبعإلىالشرقيةالمنطقةمن

وساحةوالغاز،الزيتتصدير)مراس(وفرض،الطيعي

العالمفيللزيتدائريخزانأكبروينبع.الخزالات

أرامكوتعبئهالزيتمنبرميل005.1؟...يستوعب

ينئ.فيأصسعوديةا

أبهزةمنالأولىالمجموعةشعلت.التجزئةمعمل

،أم829أغسطسفيالطبيعيالغازسوائلتحزئةمعمل

لإلتاجمصكدراالإيثارعارتستخدمالتيالشركاتإحدىينبت

.لوالحلي!صالبوليتلين
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الغازتجزئةمعمل

التقلمركزيمثلالطبيعي

ينبع.مدينةفيالصناعي

التكريرومعملالخامالزيتأنابيبوخطهورسمياوافتتح

إلىالسعوديةشمرقمنالخطهذاويمتدأم،839ينايرفي

وبعد.برميل000،038اليوميةالمعملطاقةوتبلغغربها.

خزاناتفيتصبالمعملإلىالطبيعىالغازسوائلوصول

منتتكونالتيالتجزئةوحدأتتدخلثمومن،خاصة

،الإيثانغازاتفصلالتواليعلىفيهايتمأعمدةثلاثة

ويخزن.الهيدروكربونيةوالغازاتوالبيوتان،والبروبان

برميل000.006منهاكلسعةخزاناتثلاثةفيالبوتان

يصدر.ثمومن

السعوديةأرامكوتديروالغاز.الزيتتصديرفرض

بأنظمةمجهزةوهي.أم849عاممنذالخامالزيتفرضة

وتستيم.الخامالزيتلتصديرينبعفيإلكترونيةمعالجة

ماالساكنةحمولتهاتتراوحناقلاتاستقبالالفرضةهذه

ثلاثشحنويمكنطن،005).00و000.05بين

مخصصةمراسأرلغمنواحدانفيالخامبالزيتناقلات

.الغرضلهذا

سوائلالسعوديةأرامكومنهاتصدرأخرىفرضةهناك

الطاقةوتبلغ.خاصينمرسيينعنوذلك،الطبيعىالغاز

00.002و..00025بينماالفرضةلهذهألامشيعابية

حمولتهاتصلناقلاتتستقبلأنيمكنكما،متريطن

طن.أ04؟...إلىالساكنة

وينبعدلجبيلالمدكيةالهيئةتشرف.المساندةا!لنشات

المدينةفىالمساندةوالمنشاتالصناعيةالمرافقكلعلى

اهـ،904عامأنشئتالتيالصناعيةينبعكليةا-ومنها
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ا!ساعية.ايبعمدينةشالطبيفهدالملكمركز

منها:متعددةتقنيةتخصصاتالكليةوتضم.أم989

وهندسةا،النفمأوهندسة،والإلكترونيةال!ربائيةالهندسة

الصناعيةلشقيهاال!صميائيةوالهندسةالتصنئ!

31فيوقتمث!!التعيمة،2-الخدمات.والبتروكيميائية

وتحفيظالمعوقينرعايةفصولإلىبالإضافةتعليميةمؤسسة

الخدمات3-و.العربغيرللطلبةالعالميةوالمدرسةالقرآن

مراكزثلاثةتساندهكبيرامستشفىوتشمل،الصحية

الصناعي،فهدالملكميناء4-و،الاوليةالصحيةللرعاية

واكتم!!،مؤقتبرصيفام779عامعملهلدأوقد

محطاتخمسمنويتكونأم829عامأرصفتهبجميع

وهيبمرف،5فيها.المناولةالموادباختلافتختلف

بمينبت6-و.ينبعلمصفاةالمحدودةموبيلبترومينشركة

.للبتروكيميائياتالسعوديةينبعلثركةوهي

السعودية.أرامكو،السعوديةبمالجبيل:أيضاانظر

كأأ!رض،اينئصندلماءطبيعيمصدراليئيوع

،الأرضإلىالذائبةالثلوجومياهالأمطارمياهتتسرب

الطبقاتإلىمسهاثم،التربةوشقوقمسامخلالوترشح

المرورلايستطيعطبقةإلىالنهايةفيالماءويصل،الصخرية

الجوفيةالمياهالأرضتحتالمحتجزالماءهذاويسمىمنها.

حتىأعلىإلىالماءدفعفيالأرضيةالجاذبيةتتسببوربما

ينبوعا.مكونااسمطحإلىمنفذايجد

وغالبا.والأوديةوالتلالالجبالفياليناليعوتوجد

وأشقيوجدحيتأومنحدرأوصخرةأسفلماتوجد

أصممطح.اإلىيؤديأخدود

حيث،الجيريالححرمناطقفيالينابيعأكبروتوجد

كهوفشكلعلىقنواتفيالأر!ه!تحتالماءيسيل

كمياتمنهاوتتدفة!السط!حإلىالقنواتهذهمثلوتصل

.الارضباطنمنخارجةالمياهمنكبيرة

وأالتربةحرارةدرجةعلىالينبوعحرارةدرجةوتتوقف!

تجرياكتيالجوفيةفالمياهالماء.خلالهامنيتدفقاشتيالصخور

تساتص
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المتسربةوالثلوجالأمطارمياهأوالحو!يةالمياهتحدعدماتحكولىالينبوع

الأرضمستوىإلىالماءيصلشعمدما.السطحإلىطريقا-الارضإلى

.الأرض!ىقناةأوشقعدعالبااليابيعوتوحد.الحارحإلىشكدة-تلإول

عنهماالصيففيدفئاأكثرينابيعتحدثربما،السطحمنقريبا

ع!قاأكثرمناطقمنتأتيالينالإلتيبينماالشتاء،في

دائما.باردةوت!ضنالسم!!حرارةبدرجةلاتتأثر

تكونالأرضسطحعنالبعيدةالأعماتافىأحشر

تقعربماالبركانيةالمناطقوفي،حارةالصخورجميع

مياهفإنلذلكونتيجة.السطحمنقريباالحارةالصخور

تأتيالتيأو،البعيدةالارضأعماقمنتتدفقالتيالينابيع

.حارةغالباتكونبركانيةمناطقمن

الجاريةالمياهتسببت،معادنعلىكثيرةي!اليعوتحتوي

بالينابيعتعرفالينابيعوهذهالصخور.منإذابتهافي

علىقادرةالينابيعهذهأنيفيدسائداعتقادوهناك.المعدنية

جعلهافيسبباالاعتقادهذاوكان.الزمنةالأمراضاتخفيف

الينابئهذهمثلوتوجد.صحيةمشجعاتبوصفهامعروفة

السعوديةالعربيةبالمملكةالأحساءمنكا!صىأصحيةا

إنجلترافيباثإلىبال!ضافة،بالمغربوفاسبال!ردنوماع!ت

الأماكن.منوغيرهاألمانيافيوفيسبادنفرنسافيولوردز

منكثيرعطحياليا،تحدثتنبعاكانالشيابلليوع

يعتقدونالناسكانلقد.وأمريكاأوروباكلفيالأساطير

أنواعكلوتشفيشباباالسنكبارتعيدمياههأن

وجزر،الوسطىأمريكافيالهنودقبائلوكانت.الأمراض

البهاما.جزرفييوجدالينبوعهذاأنتعتقد،الصينيةالهند

المنطقةتلكفيعنه،بالبحثالأسبانالمكتشفونقاموقد

فىعنهبالبحث،ليونديبونسحوانقامكماالعالما.من

لمأنهإلا،الأمريكيةالمتحدةأ!لاياتافىفلوريدا،ولاية

منتحشانتفيينبوعإلىاليومويشار.قطعليهيعثر

اكتشافه.منأنهعلىشلوريدابولاية،أوغسطين

.خوان،ليونديبونس:أيضاانظر

خشبيشراعىمركبالينكقارب.قارباليئك،

الأقصى.الشرقفيأخرىوأقطارالصحينفييستخدم
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منبهويوجد.الأقصىالشرقفييستخدمخشبيمرك!الينك

الأقمشةمنالضخمةتصئالأشرعةسوار.خمسإلىاثنتين

وأحياناالتجارةفيالمراكبهذه.تستخدمالحصائرأو،القطنية

السكى.لغرض

عريضة)دفته(ومؤخرته،ومستويةعريضمةالمقوسةمقدمته

والبحار.الأنهارعبرالبضائعلنقليستخدم.وعالية

مركبولكل.المركبهذاداخلالناسبعضويسكن

إلا(،الأشرعةعليهاتثبتالتي)الأعمدةثلاثأوسارلمجان

هذهأشرعةوتصنع.خمسإلىيصلعددالبعضهاأن

الحصائر.أو،القطيةالأقمشةمنالمراكب

يصرفروسيا،أنهارأحدالينيسينهردهر.اليئيسي،

سيبريا.في2كممليون6.2علىتزيدمساحةفيمياهه

فىمنبعهمنكم4).39الينيسينهرمجرىطولويبلغ

ساحلفيمصبهحتىالجنوبيةسيبريافي،سايانجبال

الشمالي.القطب

بعدالشمالىألاتجاهنحوعامةبصفةالنوويتدفق

محيطإلىيدخلثم،المنبعحيثسايانجبالمغادرة

الواسع)المصبالنهرمصبخلالمنالشمالىالقطب

سفنوتسافر.أوبخورمنشرقاكم032بحواليللنهر(

حتىالينيسينهرعلىكم،064مسافةإلىالمحيط

.الأخشابميناءإيجاركا

كهرباءتوليدمحطةالروسيةالحكومةشيدتوقد

في،كراسنويارسكمنبالقرب،المائيةالقوةمنكبيرة

خطيعبرحيث،العشرينالقرنمنالستينياتمستهل

نهرضفافعلىويوجدالينيسي،نهرحديديةسكك

الحجريوالفحموالذهبالخامالصناعةخشبالينيسي

تصئ،اللينالأسودالكربونمنشكلوهو،والجرافيت

.الرصاصأقلاممنه

عامفيشوسهينسكسايانسداستكملوقد

القوةمنأخرىكبيرةكهرباءتوليدمحطةوهو.أم089

منغوليا.حدودبجوارالسدهذاويقع.المائية

أحدوهم،ادسلامعديهموسىاللهرسولأتباعاليهود

العبرانيين.اسمعليهائطلقالتيالقديمةالساميةالشعوب

فلسطينوفى،فترةبابلوفي،فترةمصرفيعاشواوقد

مجتمعاتفيتشتتواالميلاديالثالثالقرنوبنهاية.فترة

شرقا.الهندحتىغرباأسبانيامنتمتدصغيرة

منكثيروفىحلوا.حيثماأقليةيشكلونكانوا

منومنعوامنعزلةمناطقفيالعيشعلىأجبرواالأحيان

الدولةازدهارإبانلهمكانماإلاالعامةالمناصبتولي

الأندلس.بلادوفىالشرقفيالإسلامية

الألمانىالدكتاتوربدأالعشرينالقرنثلاثينياتوخلال

نهايةفيعددامنهموقتل،ضدهمحملةهتلرأدولف

إلىمنهمكثيروهاجر،أم49ءعامالثانيةالعالميةالحرب

دولةهولهمقوميوطنتأسيسعنأعلنحيثفلسطين

بريطانيابمساعدةالفلسطنيينالعربحسابعلى،إسرائيل

إقامةلهمضمنالذيام719عامبلفوروعدبموجب

فلسطين.فيقوميوطن

مراحلهوتنوعاليهوديةتارلإلجماعاتلامتدادونظرا

ولا.اليهوديهومنتعريفيحددأنالصعبمنبات

لأميولدطفلفكل.أليهوديبالعرقيعسمىمايوجد

قانونحسبيهوديايعتبراليهوديةاعتنقمنوكليهودية

اليهوديةالطوائفبعضوتعرف.اليهوديةالدينيةالمؤسسة

نأكماأليهود.أنفسهميعتبرونالذينأولئكبأنهم

عاشتالتيالبلادثقافاتفياندمجتاليهوديةالجماعات

وهكذا.،الفرنسياليهوديغيرالألمانيفاليهوديبها،

وأن،السلامعليهإبراهيمسيدناأبناءأنهماليهوديدعى

اللهشعبليكونواالشعوبمنسواهمدوناختارهمالله

بها.اللهوعدهمالتيالميعادأرضهيفلسطينوأنالختار،

مجردوليستوانتماءثقافةهيالصهاينةعندواليهودية

دين.

إلىاليهودينقسمالوالمحللاصطلاخووفقا

الأشكينازيميشمل.والسفارديم،الأشكينازلميم:مجموعتين

السفارديمأما،وأحفادهموشمرقهاأوروباوسطيهود

أسبانيامنالنصارىطردهمالذيناليهودأحفادفيمثلون

الدولةأفولبعدعشرالرابعالقرنأواخرفيوالبرتغال

المتوسط.البحرمناطقفيعاشواالذيناليهودأوالإسلامية

كثيرشكلمفمثلا.عديدةنواحفىالمجموعتاناختلفت

وهىالييدية،أواليديشتسمىلغةالأشيكينازيماليهودمن

يهودمنكثيرفيهيتكلمالذيالوقتفي،الأصلألمانيةلغة
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كلوتتميز.لاتينيأصلهالادينوتسمىلغةالسفارديم

كذلكوتختلف.العبريةللغةخاصةبلهجةمجموعة

بعضفيواسمفارديمللأش!!ينازيمالدينيةالطقوس

أ!عاماأنواعفيأيضاالمجموعتانتختلفكما،التفاصيل

أغنون.وااللباسوأزياء

مليونا،13نحوحالئاالعالمفياليهودعدديبلغ

حيثالمتحدةالولاياتفىمنهممجموعةأكبرتعيش

بهايوجدالتيالمحتلةفلسطينفيثم،ملايينستةيوجد

تعيشالتىالأخرىالأقطارأما.يهوديالمليون33نحو

وكندا،،والأرجنتينروسيافهيمنهماكبيرةأعدادفيها

الحكومةرفعت،ام879عاموفي.وبريطانياوفرنسا،

المحتلةتفلسص!إإلىاليهودهجرةعنالحظرالسوفييتية

أنهياروبعد.إليهاتصلاليهودمنكبيرةأعدادفبدأت

المهاجرينأعدادزادت،أم199عامالسوفييتيالاتحاد

مصادرةفيالإسرائيليةالحكومةوبدأتاليهود

مستوطناتلإقامةالفلسطنيينالعربأراضيواغتصاب

الجدد.القادمينتستوعب

الموسوعةفىملةذاتمقالات

أيصا:الظر.اليهودية،المحتلةفلسطين،إسرائيلانظر:

تاريخيةأحداث

الملاسالمريسيولىالحماعيةالإلادة

الهاريديةالاحتماعىالفصلطائفة،الإس!!

أ،أ!اس!طاتمتار،!للسص!أاطتحدةالأم

:ارسوالمدسلريثبناي

را:ول،ولبرحا!المىااجهودياالمؤتمرالحيتو

للاد،يةليهودااسادماالسنهدري!

الاعتقالمسسكرالصهيو!ية

عملةذاتأخرىمقالات

السلامعليهموسىاللعةوآدالها،العبريةالأقلية

للموروعدمرضقوشر،صحائ!،المي!البحر

الوكالة،اليهوديةاللاساميةمرض،ساحستاي

اللعةوآدالها،اجيديةاالعرقيةالمجموعةالحسويالتقويم

الفلسطيحيةاضحريرامن!حةالساميور

بماللغة،وآدابهاالعبريةان!:.الأدب،اليهودي

اللغة.وآدابها،الييدية

!!عرائيلدبني(السلام)عديهموسىديناليهوددة

هذهإلىوينتمسب.عبرانيةأصولمنينحدرونالذين

منينحدرونالعالمفيمليونا13نحواليومالديانة

متباينة.أصول

هوبمباركتهإبراهيممععهدااتخذاللهأناليهوديعتقد

العهدهذاوأن.لهمخلصينوظلواعبدوهلأنهمبموسلالته

باسرائيلأيضايعرفالذيويعقوبإسحقمعتجدد

وأنزل،الإسرائيليينأوإسرائيلبنيبعدهمنابناؤهوسمي

عليهموسىطريقعنإسرائيلبنيعلىبعدفيماالله

يقيمونكيفلهمتبينوقوانينالعشرالوصايا،العسلام

مجتمعهم.ويبنونحياتهم

الذيأيالختاراللهشعبأنفسهماليهودويسمي

وتحملمعينةواجباتلأداء-بزعمهم-اللهاختاره

الدهوعبادةعادلمجتمعإقامةمثل،خاصةمسؤوليات

اللهمحبةلليهوديضمنالعهدفإنوهكذاالواحد.

خطاياهمعلىمحاسبينأيضايجعلهماولكنه،وحماسه

،الأخرىللدياناتخلافااليهود،يسعىولا.وتقصيرهم

يختارمنيقبلونولكنهمأررينهماالآخريندعوةإلى

اليهودية.فيالدخول

اليهودعندالمقدسةالكتب

الكتاب:المقدلممةالكتبمنمجموعتانلليهود

والتلمود.العبريالمقدس

وأسفارالتوراة:ويتضمن.العبريالمقدسالكتاب

القانونية.غيروالكتبوالكتالاتالأنبياء

القديمالعهدمنالأولىالخمسةالأسفارالتوراة

الأسفارهذهوتغطي.الخمسةموسىأسفاروتسمى

بوفاةوتنتهيالخليقةبدءمنالتاربتبدأمنفترةالخمسة

التكوينسفر-أ:هىوالألممفار.السلامعليهموسى

العالمخلقحولويدورإصحاحاأوفصلاخمس!تويضما

وإبراهيموالطوفانونوحآدمقصصيحكيكما.وتكويط

يوسفبقصةوينتهي.ويعقوبإسحقوخاصةوسلالته

الخروجلممفر2-بهوإخوتهأبيهولحاقمصرإلىومجيئه

لبنىالفراعنةباضطهادويبدأ.إصحاحاأربعينمنويتكون

حشوحياتهالسلامعليهموسىاللهنبيمولدثم،إسرائيل

مصرمنقومهإخراجعلىوعمله،عليهالوحينزول

وعشرينسبعةمنويتكونالأحبارأواللاويينسفر3-

سفر-4الكهنوتيةوالطقوسبالشرائعتهتمإصحاحا

بذلكوسميإصحاحا،وثلاثينستةمنويت!ضنالعدد

-5المعلوماتأوبالأشمخاصالمتعلقةبالأعدادلاهتمامه

)أعاد(ثنىوفيه،الاششراعتثنيةويسمىالتثنيةسفر

دارالذيالحوارإسرائيلبنيعلىالسلامعليهموسى

فصلاوثلاثينأربعةعلىويشتمل،ثانيةمرةاللهولينبينه

إصحاحا.أو

عليهموسىعلىاللهأنزأطكتابالتوراةأنمنوبالرغم

أشساروقد،وتبديلتحريففيهوقعأنهإلاالسلام

يؤمنواأنأفتطمعون):تعالىقولهفيذلكإلىالقرآن

منيحرفونهثماللهكلاميسمعونمنهمفريقكانوقدلكم
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سعبحانه:وقوله75.:البقرة!يعلمونوهمعقلوهمابعد

نصوصأنكما.أ3:المائدة!مواضعهعنالكلم)يحرفون

يليقلابماللهوصفمنتحريفها،دلائلتحملالانالتوراة

ورسله.اللهأنبياءفيوطعن،به

موسىموتبعدالعبرانيينتاريختتضمنالأنبياءأسفار

إلىنونبنيوشعمعفلسطينأرضودخولهمالسلامعليه

فيمابختنصر،الكلدانيالإمبراطوريدعلىمنهاخرجواأن

الأنبياءعلىالأسفاروتشتملالبابلى.بالسبىيعرف

12القضاةب-إصحاحا24نونبنيوشعأ-الأوأئل:

22الأولالملوكد-إصحاحا31صموئيلإصحاحاج-

إصحاحا.25الثانيهـالملوكإصحاحا،

وهيهجيوغرافيا،أوالحكمةأيضاتعسمىالكتابات

ونثرا.شعرأالأدبىالطابععليهايغلبأسفارمجموعة

أسفار:وهي.والحكمالقصصمنتراثايتضمنوبعضها

نشيد-4أيوب3-سليمانأمثال2-داودمزامير-ا

أستير8-الجامعة7-المراثى-6روث-ءالإنشاد

.لأياماخبارأ-21تحميا-11عزرا-01لنيادا-9

الكتاباتالداربنبعضيسميهاالقانونيهغيرالكتب

مثل:تاريخيةكتابات-ا:قسمينإلىوتنقسحالمقبولةغير

غيرعزراالنبىوأسفار،والثانيالاولالمكابيينسفر

عبادةضدوهي،عقائديةنصوص2-إلخ...القانونية

ومعجزاته.اللهقدرةبيانوتتضمن،الأصنام

تسمىمقدسةنصوصمنالتلموديتكونالتلمود.

المرويةالشرائعمنمجموعةوالمشناة.العبريةباللغةا!لشناة

المصدراليهودويعدهاالتلمود،تسمىثمومن،شفاهة

.التوراةبعدللتشريعالثانى

أبوابامنهاكليتضمن،أقسامستةإلىالتلمودوينقسم

ويتضمنالبذور،أيزراعيم،كتاب-أ:هىفرعية

يأموعد،كتاب2.والزراعةلالأرضالخاصةالقوانين

والفرائضالدينيةالأحكاموشضمن،الموسمأوالعيد

يأ،تاشيم3-.المقدسةوالأياموالأعيادبالسبتالخاصة

بالزواجالخاصةوالنظمالأحكامويتضمنالنساء،

جزءاويتضمنالأضرار،أي،نزيقينحتاب-4.والطلاق

يأ،قداشيمكتاب5-.والجنائيةالمدنيةالشرائعمنكبيرا

وخدمةبالقرابينالخاصةالشرائععلىويحتوي،المقدسات

ويتضمن،الطهارةأي،طهاروتكتاب6.الهيكل

وحرامحلالهووما،ونجسطاهرهوبماالخاصةالأحكام

وغيرها.والمشروباتالمأكولاتمن

بيئتينفيالشرابوظهورهالاختلافونتيجة

التلمود-أ:تلمودانظهر،والعراقفلسطينهمامختلفتين

ويسمى،الشرقيالتلمود-2الأورشليميأوالغربي

البابلي.التلمود

لمعئقداتا

ولكنواحد،بإلهامنواالذينالكتابأهلمناليهود

لمإنهمبل،التحريفمنكثيردخلهللإلهتصورهم

اللهبعبادةالالتزامتاريخهمفتراتمعظمفىيعستطجعوا

تأثرإذ.والرسلالأنبياءعبادتهإلىدعاهمالذيالواحد

عليهمفسيوت،حولهممنوالشعوببالأمأليهود

بالأروأح،والاعتقادالشياطينمنكالخوفالبدائيةالأفكار

التجسيمإلىيميلونواعتقادهمتصورهمفيوكانوا

إلىالكريمالقرانأشماروقدالبشر.بصفاتاللهووصف

عليها.وردالخاطئةوالتصوراتالعقائدهذهمنالكثير

بهم؟تليقلابصفاتالأنبياءاليهودوصف.النبوات

منمعصومينغيربأنهمالأنبياءتصفالمحرفةفالتورأة

.المنكراتارتكابعليهمويجوز،والذنوبالخطأ

وأالآخر،باليومالمحرفةالتوراةتهتملاالاخر.اليوم

.الاخرةالحياةإلىإشارةفيهاوليس.الحسابأو،البعث

إشاراتمنوردوماالخلود.عنشيءاليهوديةفىيردولم

أقربمضطربةصورةفييبدوالتلمودفيوالنارالجنةإلى

والأساطير.الخرأفةإلى

لإنقاذهم،مسيحاسيرسلاللهأناليهوديعتقد.المسيح

بينما،المسيحمجيءيتوقعوناليهودمنكثيريزالولا

الموعودةالمملكةصورةفىلمميكونذلكأنآخرونيعتقد

.والسلامالعدلفيهايسودالتى

اليهوديةنظام

سلطةلهاعالميةهيئةولاواحدرئيسلليهوديةليس

اليهوديةنظاممعالمأهمومن.الدينيةالممارساتعلى

يلي:ماالديني

العبريةاللغةلتعليمهمومركزاليهودمعبد.الكنيس

الاجتماعيةالأنشطةلممارسةمركزأنهكماأليهود،وتاريخ

الهيكل،اسمأيضاالكنيسعلىويطلق.اليهوديةللطائفة

.السلامعليهسليمانبهيكلتذكيرا

للقانونوالمفسروالمدرسالروحىالقائد.الحاخام

.اليهودي

ويقودالعبادةأثناءالصلواتيرتل.الترتيلجوقةقائد

المنشدين.فرقة

ةدلعباا

بل،أخرىإلىطائفةمنالتعبديةاليهودلثمعائرتختلف

ويؤدي.ذلكحولبينهافيماتختلفالواحدةالطائفةإن

المنازلفيوجماعاتفرادىصلواتهمالأرثوذكساليهود

عند:اليومفىمراتثلاثبذلكويقومون،والكنيس

قبلأيديهمويغسلونالمساء.وعندالنهارونصيمفالفجر

كما،الكتفينعلىصغيرارداءويضعونالصلاةبدء
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منقراءةمنعموماالصلاةوتتكون.رؤوسهميغطون

بذلكخاصكتابمنخاصةصلواتوترتيل،التوراة

أضقليدي!تاأي،الأرثوذكسثنيعه!وفيسدور.يسمى

الصلاةوتؤدى.منفصلينوالنساءالرجاليجلس،المحافظين

نأوالإصلاحي!تالتراثي!تالمحافظ!تعندنجدبينما،بالعبرية

ومعظم.حبإلىجنبايجلسونوالنساءالرجال

تتضمنوقد،فيهيعيشوتالذيالقطربلغةتؤدىالصلاة

وموسيقى.مواعظهؤلاءعندالعبادة

الدينيةوأعيادهماليهودمواسم

منويبدأأجمهوداعندالأممبوعيالعيد.السبتعيد

السبت.يومشمسغروبإلىالجمعةيومشمسغروب

يحرمونبليسافرونولااليهوديعمللااليومهذاوفى

يعقدونولا.صناعةأوبحرفةوالاشتغالالرزقفيالسعي

فىصلاةيحضرونوإنماهجوميةحربايقودونولازواجا

.المنازلفىالأسروتجتمعخاصةوجبةويتناولونالكنيس

وهوهشانا،روش!ويسمونه.اليهوديةالسنةرأس

يحاسبونالناسأناليهودويعتقد.أطكوناللهبخلقاحتفال

الماضية.السنةخلالأعمالمنقدموهماعلىاليومهذافي

أوائلفييقعانيومينمدةالاحتفالطقوسوتستغرق

أكتوبر.

منالعاشراليوم(.بالعبريةكيبور،)يومالغفرانيوم

اللي!!اليهوديصوماليومهذاوفي.العبريةالسنةبداية

خلالاثاممناقترفوهماعلىندمهمعنويعبرونوالنهار

خلالصالحةبأعمالالقيامفيأملهماوعن،المنتهيةالسنة

المقبلة.السنة

منخروجهمبذكرىاليهودفيهيحتفل.ا!حعيد

المنازلفيبهويحتفلون.أبريلأومارسفيويقعمصر،

سيدر.يسمونهاوليمةفيقيمون

عيدبايئمنيوماخمسينبعديقعالحصاد.عيد

التوراةإعطهاح!بذكرىاحتفاءوهو.اليهودعندالفصح

سيناء.جبلفيلموسى

ويبنيالغفرانعيدمنأيامخمسةبعديبدأ.الظللعيد

كانالتيبالأكواخلتذكرهمصغيرةأكواخااليهودفيه

التيه.فترةفياليهودفيهايعيش

عامدليهوداللهبإنقاذاحتفال.الحانوكةأوالنورعيد

علىإجبارهمأرادواالذينللسوريينوهزيمتهم.مق651

ويحتفىديسمبر،25فيالعيدهذاويح!!.اليهوديةترك

بها.خاصمكالىفىالشموعبإيقادفيه

وهومارسبىأوفبرايرفىيقع)المسخرة(.البوريمعيد

دلرتمؤامرةمنفارسريهودإنقاذبذكرىاحتفاء

المرأةباسمالمسمىأ!عتير،سفراليهوديقرأوفيه.لإبادتهم

تلكأحداثيحكيحيثإنقاذهموراءكانتالتي

المساخرعيدأوالمسخرةعيدالعربويسميه.القصة

فىالتنكريةالأقنعةولبسالخمرشربفياليهودلإسراف

العيد.هذا

اليهوديةالشريعةأحكام

سفرمنعامةبصفةمعستمدةوأح!طمقوان!تلليتهود

والطلاقبالزواجبعضهايتعلق،أضثنيةاوسفراللاوي!!

طرائففمن.والشربالأكلفيوالحصامواررا!

اليهودعلىيوجبونأنهماشواجفيومعتقداتهمشريعتهم

كمااليهودثغيرمنالزواجويحرمونبينهمفيماالتزاوج

الوسطى،العصورإلىترجعمتأخرةبفتوىالتعدديحرمون

البكرللابنويجعلون.الرجلبيدالطلاقويجعلون

أبيه.ثروةفيالكاملالتصرففيالمطلقةالسلطة

اليهوديأقرضإذايبيحونهبينما،بينهمفيماالرباويحرمون

مالأ.اليهوديعير

الحيواناتمناليهودأحل.والشرابالطعاماداب

أنيابلهوليستمشقوقظلفلهماكلالأربراذوات

مشقوقةأظلافلهليسماوحرمواويجتر.العشبويأكل

نابلىأوكطلجمل،خفمالهأووالحمجر،والبغالكالخيل

.والسباعكالخنزير

مخلبأومعقوفمنقارلهماكلالطيورمنوحرموا

ويشترطون.والرمالجيفتأكلالتيالطيرأوابدمنكانأو

العطبمنسليمةتكونأنالاليفةوالطورالحيواناتفي

بطريقةمنحرهامنتذبحوأنوالأمراضوالكسوروالجروح

يعدالذيالطعامويسمونعليها.اللهاسمحرذبعدشرعية

.حلالأيكوشيرللشريعةوفقا

الزعانفذاتال!سماكمنهافيحلالمائيةايلأحياءأما

كالأسماكالبحرصيدمنماعداهويحرمون-والقشور

والسرطانوالروبيانوالجمبريالأخطبو!أوأنواعالملساء

اللحم،بينالجمعاليهوديجيزولاوالمحار.)الكابوريا(

طعامفيبصلةإليهمايمتشيءوأيوالحليبواللبن

واحد.

اليهودفرق

عديدةيهوديةوفرقطوائفالتاريخخلالظهرت

والمصمادروالسلوكالمعتقداتحولبينهافيماتختل!

،الفرقهذهأشهرومن.طائفةحص!لدىالمعتمدة

والقراءونوالصمدقيونالنساخأووال!ضبةالفريسيون

إلى)الفقراءوالأبيونيون)الأ!سينيون(الأسيونواوالسامريون

طوائفثلاثإلىالآناليهوديةوتنقسم.والقناؤون(،الله

اليهودية2-الأرثوذكسيةاليهوديةا:رئيسية

المحافظة.اليهودية3-الإصلاحية
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والتلمود،التوراةبكلتعترف.الأرثوذكسيةاليهودية

إلىكلهبذلكأوحياللهأنوتعتقد،النواميسكلوتقبل

بكلالارثوذكسويلتزمسيناء.جبلفيمباشرةموسى

.وعاداتوعبادةطقوسمناليهوديةالقوانين

التاسعالقرنبدأياتمعبدأت.الإصلاحيةاليهودية

ظهوركيفيةفىاليهودبعضشككإذ،الميلاديعشر

بشريعملالتلمودبأنالزعمإلىوانتهوا،المقدسةالكتب

يؤمنولا.لديهممصداقيتهضعفتثمومنبه،موحىغير

التعاليماأنال!صلاحيونويعتقد.بالتوراةإلاهؤلاء

أهميةيولونولا،اليهوديةأجزاءأهموالسلوكيةالأخلاقية

اليهودية.التقاليدمنكثيرانبذواإنهمبلللطقوس

منتصففىنشأت)التراثية(.المحافظةاليهودية

بالتوراةإيمانهمورغم.الميلاديعشرالتاسعالقرن

النصوصتفسيروجوبإلىذهبواأنهمإلاوالتلمود،

.المعاصرةوالثقافةالحديثةالعلميةالمعارفضوءفيالمقدسة

،بالطقوسكثيرايهتموالمالإصلاحيينكاليهودوهم

منهم.أكثربالتقاليدويتمسكون،العاداتيمارسونولكنهم

المو!وعةفيصلةذاتمقالات

جمترا

ليوبولدرونز،جوزيصبنبييرأكيعا،

موزيس،لسونمندرتنما،بوبر

موسى،ميمونابنفلافيوس،حوزيفس

صلةذاتأخرىمقالات

لسكوتالأخلاقا

التوراةسمحاتإسرائيل

الصدوليونميترلاهبات

الصهيوديةميتزفاهالبار

اليهوديالفصحعيدآ!تسعة

الفريسيونالتلمود

لقبلانيةالغربيائطلحاا

القديم(ا!هد)1المقدلرل!ضا!احاملحاا

لكوشيراينلدا

اللاساميةاليهوديةالمسةرأس

ادحو،ليفيها

رودثيو،لهيرتز

بيلمكاا1يهوذ

اللحوءمدن

المسئ

اليهوديالمعبد

الهاريدية

أطاسكالةا

الشرياالوصا

ليهودا

لوكالةا،يةليهودا

يهوه

كيبوريوم

الموفموعصرعنا

اليهودعندالمقدسةالكتب

العبريالمقدسالكتاب-أ

التلمود!-

المعتقدات

المسيحجالنبواتأ

الاحراليوم-ب

اليهوديةنظام

الترتيلحوقةقائد-حالكميص-أ

خامالحاب

لعبادةا

الدينيةوأعيادهماليهودمواسم-5

الحصادعيدهـ-السبتعيد-أ

الظللعيد-واليهوديةالسنةرأس!

نوكةاطأوالورعيد-زالغفرانيوم-ج

()المسخرةالبوريمعيد-حالفصحعيدد

اليهوديةالشريعةأحكام-6

والشرابالطعامآدابأ

اليهودفرق-7

المحالظةالي!دية-جالأرثوذكسيةاليهودية-أ

الإصلاحيةاليهودية-!

صهيونيةمنظمةاليهوديةالوكالة.ولادولاليهوديئ،

منذوارتبطت،وايزمانحاييمأسممهاالقدسمركزها

إلىالوكالةوتهدف.العالميةالصهيونيةبالمنظمةتأسيسها

فىللامشيطانالعالمأنحاءمختلففياليهودتشجيع

فيدورهاتميزوقد.اليهوديةالدولةمشروعودعمشلسطين

فلسطينإلىالهجرةتنظجمفىام(-179ا109)الفترة

موافقتهاعلىتركيامنالحصولومحاولةفيهاوألامشيطان

فيالوكالةونجحت.اليهوديالقوميالوطنبإقامة

خلالالبريطانيةالحكومةمنبلفوروعدعلىالحصوأ!

علىالإنجليزاستيلاءكانحيثالأولىالعالميةالحرب

متوقعا.الأترأكمنوانتزأعهافلسطين

كانالذيغوريونبندافيدحصلأم429مايووفي

فندقفيعقدالذيالصهيونيالمؤتمرفيالوكالةيمثل

بقراربعدفيماعرفالذيللبرنامجدعمعلىبالتيمور

فلسطينإلىالمحدودةغيربالهجرةطالبوالذيبالتيمور،

لليهود.قوميةدولةفلسطينواعتباراليهوديالجيمشوتكوين

المتحدةللأمالعامةالجمعيةأصدرتأم479عاموفي

وتئذلكوعربيةيهوديةدولتينإلىفلسطينبتقسيمقرارها

فيالوكالةوأدت.اليهوديةالدولةقيامغوريونبنإعلان

التيالأجواءنشاطهاوهيأ،الظلحكومةدورالفترةهذه

اليهودية.الدولةوقيامام489حربإلىأدت

تشجئفينشاطهاانحصرإسرائي!!دولةقياموبعد

،الأموالوجمع،والدعاية،ال!ستيطانمشاكلوحل،العودة

الصهيونية.بالأهدافإلصرائيلخارجاليهودوتثقيف

وعدبمتاريخ،فلسطين،المحتلةفلسطينأيضا:انظر

الصهيونية.،إسرائيلاليهودبمبلفور،

العهدفيوردحعسبما،ليعقوبالرابعالابنلهودا

إلى92منالتكوينسفرفيحياتهقصةوردت.القديم

ذلكبدلواقترح،يوسفأخيهقتلدونيهوذاحال.94

يهوذاأبناءأحدفارضإنيقالللإسماعيليين،عبدابيعه

للمسيح.الأعلىالجدهو،الخمسة

.السلامعليهيوسفأيضا:انظر
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المسيحعيسىخانحواريالإسحريوطيلهودا

تلقىأنهمتىإنجيلأوردوقد-.النصارىاعتقادحعسب-

بتقبيلقامفقد.لعيسىخيانتهمقابلالفضةمنقطعة03

نأأيقنعيسىبأديوحناإنجيلوأكدالأعداءليعرفهالمسيح

.السلامعليهعيسى:انو.خانهقديهوذا

بهاأفشىالتيالمعلوماتنوعفيكثيراالعلماءفكر

المسيح.حيانةعلىعزمعندماالسلطاتإلىيهوذا

إلقاءيمكنالذيبالمكانتتعلقأنهامعظمهموافترض

هيأطخيانةدوابيهوذاوكانت.فيهالمسيحعلىالقبض

غوايةأو(61-62:41)متى،والطمعالجشع

2-27(.:13ويوحنا6-22:3الوقاالشيطان

أوردفقديهوذا،موتعنالإنجيلفيروايتانوهناك

نفسه.وشنرتالخيانةأموالأعاديهوذاأنمتىإنجيل

الأموالبااشترىيهوذاأنالحوار!تفصعولوذكرت

الاثاربعضوأوردت.وماتمنتصفهافيوسقطمزرعة

الأرجوانشجرةعلىنفسهعلهتيهوذاأنالمتأخرة

المممه.الشجرةتلكوحملت)الزمزريق(

بمإيجابيمظهرفييهوذاتقديمالآثاربعضوحاولت

كانأنهأو،الربخطةوفقتصرفيهوذاأنلذكرهاإما

المسيح.هوأنهيثبتعيسىيجعلهذابعملهأنهيعتقد

الفخار.حقلأيضا:انظر

تش!شلقصيرةأسةر!عايهوذارسالة.رسالة!دا،

إحدىوهيالحديد،العهدمنوالعشرينالسادسالسفر

موجهةرسائ!لأنهابمالعامةالرسائلتسمىأ!مفار،ثمانية

الإنجيليةيهوذاأسةرساطوليبلغ.عامةبصورةأصصارىاإلى

وأأم..عامقبل،الغالبفيكتبتفقط،مقطعا25

والخادعينالمزيف!توالوعاظالمعلم!تكاتبهاوينتقد،بعده

الح!صمبأنويحذر.الحنيسةفيواشتهروابرزواالذين

محالة.لابهما!ميحلضدهمالإلهيوالقضاح!

المسيححوارصيأحديهوذاالقدلس.يسا!يهودا،

وأالنابوصفهويذكرلوقا،إنجيلفيوردكماعشر،الاثني

الإنجيل.ن!خلعضفيأجعقوبأخا

عدمشيجبيكنومهمابيوداس"أحيانايهوذايعرف

!ما،عيسىخائنالإسخريوطييهوذاوبينبينهالخلط

وأيوداسأيضايدعىالذييهوذامعخلطهأواليهوديعتقد

ويعتقد.المسيحعيسىشقية!بأنهاليهوديعتقدالذيجودا

بينمايوحنا.إنجيلفيالمذكوريوداسهوأنهالعلماءبعض

يهوذاهوأجسأنهفيرونالإنجي!!علماءمنأخرونيخالفهم

السادسالسفر،الإنجيليةيهوذار!عالةكتبالذي

الجديد.العهدكتابمنوالعشرين

حسبفارسبلادفيوماتأضسصير،بايهوذاقام

الحواريمععملقديكونوربما.المتأخرةالرواياتإحدى

يهوديةطائفةوهيزيلوتطائفةإلىنسبةالزيلوتيسمعار

ححسبالرومانيةللسيطرةالشديدةبمقاومتهاعرفتقديمة

سمعاناشتركفقد،الحاتولي!سيةاشومانيةأحضيمسةارواية

أماأكتوبر.82فىالأعياداأحدفييهوذامعاشيلوتي

فىيهوذابعيدتحتفلفانهاأسثرقيةاالارثوذكسيةال!صيسة

.عامولمنيونيو91

قبلالثانيالقرنفياليهودزعماءمنا!ايييهودا

مدين.مدينةمنماتاثياسيدعىقسيسالنوهوالميلاد،

عائلتهوتعرفمكابيوسيوداسأيضايهوذااسماينطهت

قصتهووردت.القديمةالعبريةالنصوصفيبالحشمونيين

)أربعةالأبوكريفافيوذلكالمكابي!!سفربيالإنجي!!في

الكتابمنالقديمبالعهدأحياناوتلحهتسفرا(عحتر

بصحتها.يعترفونلااشبروتستانتي!توأس!س،المقدس

لإمبراطوريةخاضعيناليهودكانالوقتذاكفي

خارجتشكلتالتيالدولإحدىوهيالسلوقي!ت،

ملكالرابعأنطوخوسكانالأكبر.ال!!عكندرإمبراطورية

الخاضعةالشعوبتتبنىأنيريدإيبيفانيسويدعىسلوقية

اليهودمنالعديدواستجابالإغريقيةأمحاداتواالثقافةله

المنهج.هذابعضهمورفض،لذلك

نعمئودمرت،اليهوديالقانونتطبيهتأنطيوخوسمنع

الولاءلهيظهروالمالذينأجهوداوقتل،أغانوناذأكمن

أنطيوخوس،علىعديدةانتصاراتيهوذاحقة!.والطاعة

أخواهوواصل.مق061عامالمعاركإحدىشيتوفيل!ضه

مسيرته.وسايمونجوناثان

عندالمقدسالاسميهواالمصطلحمنمشتقةكلمة!ه

للغاية،مقدساكانيهوهالاسمأناليهوداعتقد.العبرانيين

الميلادقبلالثالثالقرنوبحلول.نطقهيصعببحيث

محترمابديلا)لمحيدي(أدونايكلمةيستخدمونكانوا

قبلأدونايبكلمةتأتيوعندما،المقدسال!ضابتلاوةعند

عند-اليهودالخطاطونخلط.إلوهيميقولونيهوكلمة

معإلوهيموكلمةأدونايكلمةحركات-الكلمةتشكيل

.ايهول!ظمةالساكسةالحروف

يهوهللكلمةاللاتينيالهجاءالمزجهذالتاثمنكان

الإنجليزية.إلىانتقلتالتي

الموجاتانظر:.لأ.+3.موجات،!!.إتشيو.

التردد.فائقة

.المجهولالطائرالجسمانظر:.ل!أ503.أو!!.يو.
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يو.،ثانت؟المتحدةالأمانظر:.ثاتيو

13اتخذياولاقىراةبىيوئيص!.لورف،

الأنبياءالمسماةالمجموعةضمنالكتابيوجد.يهودينبي

مراجعتوجدلا.والنصرانيةاليهوديةالتوراةطبعتيفي

يبدأتاريخهأنالعلماءيعتقدومرلك،محددةتاريخية

البابليالسبىبعدالميلاديالخامسالقرنمنتصفمن

البابليالفتحأعقبتالتيعاماالخمسينفيحدثالذي

..مق586أو587عامفييهوذالمملكة

الأولالجزءيصف،قسمينإلىيوئيلسفرينقسم

الأرضتركالذيالجرادكارثة27(:2-أ)الفصول

قاحلة.

طاعونإلىيشيرالوصفأنالعلماءمنكثيريعتقد

اللهغضبمنتحذيرا-يوئيللاعتقادوفقا-كان،حقيقي

الاثم.شعبهعلى

عنالتوبةوالناسوالأحبارالقساوسةالنبييناشد

الجزءسعلق.الطاعونلإنهاءاللهرحمةوطلبخطاياهم

والجزاء.الحساببيومالثافي

غابيةشجرةاليوباسشجرة.دتدجرة،ساليوب

نأويظن.وإندونيسياآسياشرقيجنوبفىتنمو

السامةاللبنيةعصارتهايخلطونكانواالمحليينالسكان

والسهامالسهاملتسميموذلك،أخرىنباتيةبسموم

المريشة.

خطورةحولالناسرددهاالتىالأ!ماطيرأرعبتولقد

الشرقية.الهندجزرفيالآوائلوالرحالةالمكتشفينالسمهذا

المنتجةوالشجرةالسمهذاعنالخرافيةالحكاياتوراجت

هذهظلفيشيءينموأنلايمكنأنهالناسحكىفقد.له

تحطالتيللطيورالموتتسببالشجرةإنقالوا،كماالشجرة

الذينالأشخاصأنالناسبعضواعتقدفوقها.تطيرأوعليها

منالاقترابفقطيمكنهمبالملابسأجسامهمكامليغطون

خطر.أيدونالشجرةهذه

الواقعة،الأمريكيةالمتحدةالولاياتولاياتإحدىيوثا

سكانهامن%07حوألييتبع.الروكيجبالمنطقةفي

عددويباالأخير.اليوملقديسيالمسيحيسوعكنيسة

هذهأعضاءويعرف.نسمةأو.784727سكانها

عاصمة،ليكسولتمدينةوتعد.با!لورمونالكنيسة

ومركزاللكنيسةالرئيسيالمركزهىمدنها،وأكبرالولاية

وصناعيا.تجاريا

مربع.2كم988921)مساحةيوتاتغطي.السطح

أخاديدوتشمل،ومتنوعةجميلةطبيعيةبمعالموتمتاز

منشاسعةومساحات،العاليةالروكيجبالوقمم،جميلة

ليكسولتبحيرةيوتاشمالفيوتوجد.الصحاري

المحيط.منملوحةأكثرتعدالتيالكبرى

ويبلغكنجزبيكوباسمبالولايةقمةأعلىتعرف

أما.للولايةالشرقيالشمالفيوتقع،م4)231أرتفاعها

الغربيالجنوبفيوتقع،م061فتبلغارتفاعا،الأقلالقمة

فىالحرارةدرجةمتوسطويبلغ.بيفردامخليجعلىللولاية

يناير.فيالصفرتحتم54ويوليو،شوفيم523يوتا

ثلاثةحوالى،الصناعيةالخدماتتوظفالاقتصاد.

،الخدماتهذهوتشمليوتا.فيالعاملةالقوىأرباع

الحدائقوتجذب.التجاريةوالأسواقوالتعليمالأعمال

عدداالأخرىالعامةوالمناظرالمرتفعةوالمنتجعاتالعامة

.السياحمنهائلا

يوتا،فيالصناعاتأبرزمنالإلكترونياتصناعةوتعد

للقذائفالصواريخدفعأنظمةإنتاجفىرائدةالولايةوتعد

والفحمالنفطتنتجأنهاكما،الفضائيةوالسفنالموجهة

أكبرمنالابقارتربيةوتعد.الطبيعيوالغازالحجري

الولاية.فيالزراعيةالأنشطة

عاشسواقدالهنوديكونأنالمحتملمن.تاريخيةنبذة

وجدوقد.السنينمنالافعدةقبليوتامنطقةفي

بعض،أم776عامفيوصلواالذينالأسبانالمكتشفون

ويوتي.وشوشونوبايوتيجوسيوتيمثلالهنديةالقبائل

منطقةفييونجبرايهامبقيادة،الأوائلالمورموناستقر

عندتعنىالتيديسيريتالمنطقةوسمواام847عاميوتا

وترمز،العسلتعطيالتيالنحلةأي،العسالةالمورمون

هويوتالولايةالمستعاروالاسم.والصناعةالدؤوبللعمل

الشيوخمجلسقرر،ام085عاموفى.النحلخلية

الهنديةيوتيقبيلةإلىنسبةيوتا،الإقليمتسميةالأمريكي

الرالغفىأمريكيةولايةيوتاأصبحت.الإقليمتسكنالتي

.أم698عامينايرمن

العشرينالقرنمنوالستينياتالخمسينياتوخلال

بدايةومع.صناعيةولايةإلىزراعيةولايةمنيوتاتغيرت

والسياحية.الصناعيةالخدماتتوسعت،الثمانينيات

يوبخ،،بحيرة،الكبرىليكسولتأيضا:انظر

برايهام.

فينيقيةمستعمرةأقدمتعدإفريقيا،بشمالمدينةيوتدكا

منتصففيتقريئاتقع.المتوسطالأبيضالبحرغربي

وتروي.تونسفيوبنزرتالحاليةتونسمدينةبينالطريق

ولكن.م،ق1011عامفينشأتيوتيكاأنالأساطير

وقد..مقالثامنالقرنفينشأتأنهااليومالعلماءيعتقد

أكمأنحوتبعدالانولكنهامهما،ميناءيوتيكاكانت

.موجودةالمدينةآثاربعضومازالتالبحر،عن



يرةجز،ثيو653

)قرطاج(قرطاجةومستعمرةتي!صايوكانتالبدايةفي

موتيا،مستعمرةضموعند.القوةشيمتساويتينلهاالمجاورة

الفينيقيةالإمبراطوريةأصبحت،صقليةغربيالواقعة

إلىالمؤديالمتوسطالأبيضالبحرممرعلىكاملةسيوة

.طارقجبلمضيق

وبدأت.مستقلةسلطةقرطاجةأصبحت،فترةوبعد

الرابعالقرنخلالالرومانيةالإمبراطوريةتنافس

البونيةالحربخلالروما،لجانبيوتيكا،.حاربت.مق

انتصرت.شقرطاجةروماب!تم(،.ق641-41)9الثالثة

فىالجديدأ!لإقليماعاصمةيوتيكاوجعلتالحربفيروما

.الميلاديالسالغأغرنافيالعربفتحهاأنإلىإفريقيا،

البحرفيكوباجزرإحدىيوثجزيرة.!جريرةيوت،

فيالغربيالجنوبيالساحلعنكم64تبعد،الكاريبي

جزيرةأوباينزجزيرةمضىفيماتسمىوكانتكوبا.

الهنديالأرزوهوالصنوبر،شجرمنالاسمجاءالصنوبر.

الجزءفوقتنموأضياالماهوجنيأشحارغاباتومن،الغربي

مستنقعاتالجنوبوتغطى.الجزيرةمنالشماليالجبلي

2.كما3لم.6.قرابةومساحتهاالانخفاضشديدة

والمدينة،نسمة.00058نحوالجزيرةفييعيش

جرونا.نيفاهىيوثجزيرةفيالرئيسية

فيفكريةمدرسةاشعيئين:عدىيدللفظاليو!جا

والطبيعيةالذهنيةالتمريناتمننظام2-الهندومميةالديانة

المدرسة.تلكأفكارطورتها

يطلقالذيناليوجا،مدرسةيتبعونالذينويستحدم

عزلةفيهدفهملتحقيق،رياضيةتمريناتاليوجانيون،عليهم

فيأ!ندوساغيرمنكثيرويمارس.والعقلالجسمعنالروح

تحسينأملعلىاليوجا،تمريناتبعضالغرليةالدول

التوتراتعلىوالتغلبالعقلسلامةوتحقيقصعحتهم،

في،النظاميوجاكلمةوتعني.والاكتئابوالقلة!الحفسية

للهند.الكلامميكيةاللغةوهي،السنسكريتيةاللغة

براكرتيمناليوجا،لمدرسةوفقا،إنسانكلويتكون

وايلأناوعقلهايلإنسانجسدالبراكرتيوتتضمنويوروشا.

الخاليوالشعورالصفاء،يوروشساوتعني(،الذات)إدراكأو

قائمةاعتقاداتاليوجامدرلعمةوتعلم.الروح-الساكنأو

ولكنالجسد،باقيعنتمامامنفصلةالروحأنعلى

الحقيقة.هذهلايدركالإنسان

أرواحهمتعلة!اليوجااعتقادفىالبشريةوتعاني

مدرسةتهدفلذأ!ك،وعقولهمبأجسادهموارتباطها

براج!ا؟الناسمنعإلىاليوجا،تمريماتخلالمناليوجا

علىالمرءيحصلأنوبعد.أرواحهملمعنىالفهمأي

منالتحرروهوالملوكشا،روحهسستكتعسبالفهما،

.الهندوسبهايؤمنالتيالمولددائرةأيالسفسرا،

)المعلم(الغورو،لإرشادوفقاأسوجااممارسويجتاز

ويتعلمالتحرر.أيالموكشاعلىالتدريبمنمراحلثماني

الموجا:ممارس!

نياما.النفسطهارة2-ياما.المسمىالمنظمالسلوكا-

-4أسانا.اللوتسزهرةوضعمث!!،الجسموقفة3-

الإحساسعلىالسيطرة5-.التنفسفيالتح!صم

-7.دهاراناللغرضاختيارهفيأحقلاتثبيت6-.براتياهارا

دهايمانا.الفكر()العشغراقالتأمل

منحالةوهيسامادهى،السبعالمراحلوتسمى

وحرةصافيةأروأحهمأناليوجاممارسوليدركالتركيز،

يكملالذيالشخصويصل.ماتحتويهكلمنوفارغة

انعزالإجماليوهيالكايفاليا،إلىالسبعةالمراحلهذه

كلومن،ألاخرىالأرواحجميعمنالجعسدعنالروح

.ئزهغرا

الأعراففىاليوجامنأخرىشعبيةأشسكالوتوجد

مدرسةتدريباتإلىبالإضافةالهند،فيوالمعتقدات

وهويوجا،-بهاكتيالمسمىالشكلومنهااليوجا.

مختار.لإلهوالأفكارالأفعالجميعفيالإخلاصاستغراق

استخداموهويوجا،-كارمافهوالاخر،الشكلأما

وهناك.مكافأةأيةانتظاردونواجبمنالمرءبهمايقوم

صعوبةعلىالتأكيدوهويوجا،-هاثاهوثالثشكل

خلالمن،التنفسمعالجةوأسلوب،الجسديةالوقفات

الرئيسي.للهدفوفقاجيدةصحة

الغربيةالدولفيلليوجاالختلفةالأشكالأصبحت

وتحطلب،التأملحدويتجاوزيفوقشكلمنها.شعبية

.الهندوسيوجايؤديهالذيذلكمنأق!ذهنياتركيزا

يوجا-البهاكتىعلىكريشناالهيرطائفةأعضاح!ويتدرب

جاءكماكريشنا،الأعلىللإلهأنفسهمتكرلسخلالمن

.الهندوسمعتقداتفي

تامة.صحةلاكتسابالطريقيوجا-الهاثاوتسمى

جيد.برنامئرياضيمنالقليلتقدمأنهاالبحتأظهروقد

بإندونيسيا،الوسطىجاوهفيمدينةيو!جياعارتا

عدديبلغ.الجاويةللثقافةالرئيسيةالمراكزمنوهي

حوليوجياكارتاوتتمركز.نسمة724؟ء73سكانها

للشخصيةمتميزبتراثالمدينةوتتمتع،السلطانقصر

منالمدةفيإندونيسياجمهوريةعاصمةوكان!.الجاوية

اللأراضيعاصمةالمدينةوكانت.أم949حتىأم469

سكانهاعددبلغوالتيليوجياكارتاالخاصة

نسمة.2).005739
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وكانتيوجيا،هوشائعباسميوجياكارتاوتعرف

دجوجاكارتا.وجوجياكارتاإملائياتكتب

وتبلغ.جاوهلوسطالجنوبيالساحلعلىالمدينةوتقع

كم03حواليالمدينةوتبعد2.كم.9163الإقليممساحة

وحوالي،ميرابيمونتالمسمىالنشطالبركانجنوبى

الساحل.عنللداخلكم92

وسطخلالماليوبوروجالانيمتد.مهمةأماكن

نشاطوذوالأشجار،تحفهطريقوهويوجياكارتا،

صناعيةبضائعتعرضالتيالمحلاتلوجود،صاخب

المطاعم.وكذلكويدوية

الملكيةوالحدأئقالسلطانقصرفيوجد،الوسطفيأما

الممتعة.

وهو،علامباكوقصرهوللزيارةاخرقصروهناك

أسسهالذيبوديولمسونوومتحفآخر.تقليديحاكم

صنعهاالتيالمنازلوكذلك.أمء39عامجاوهمعهد

كميرة.ضحةوالديوكالببغاواتصيحاتتشكلالطيور.سوق

يوحياكارتا.ليالسياحمنالكثيرالسوقهدايحتذب

والاثارجاوية-الهندووالتماثيلالتاريخقبلالإنسان

سوقالأخرىالمثيرةالأشياءوتتضمن.والدمىالبرونزية

طبعأيبمالباتيكيالطبعرساميومستعمرةالطيور،

يرادلاالتيالأجزاءبتغطيةيدوياتلوينهاأوالأقمشة

كوزوموتيجوالأميرومدرسة،شمعيةبطبقةصبغها

الطبعأبحاثمعهدويعد.الجيشمتحفثم،للرقص

انظر:ال!ةعمليةلمشاهدةمجانيةإرشاديةجولات

الباتيكى.الطبع

منأكضيوجياكارتافيالمسلميننسبةتبلغ.السكان

الجاوية.فهيوالإقليمللمدينةالرئيسيةاللغةأما%9،0

التراثبأنشطةخاصاأهتمامايوجياكارتاشعبويبدي

وكذا،المفضلةالتسليةالظلعرائسمسرحويعتبر.الجاوي

النقرآلاتعلىتعزفموسيقية)فرقةالجاميلانموسيقى

الأكسيلفون(.مثلالمو!حيقية

وتوجدمادا.جاجةجامعةهوالرئيسيالتعليمومعهد

وتضم.الإندونيسيةالإسلامجامعةتسىإسلاميةجامعة

محمد.حماتا،انو:حاتا.مؤسسةمكتبةيوجياكارتا

للفن.كلياتعدةوبالمدينة

الذرةالإقليمفيالزراعيالإنتاجشضمنالاقتصاد.

وتنتجالصويا.وفولوالارزاسمودانيوالفولالشامية

)كتلةوالكابوكوالقطنوالبنالهندوجوزالكاكاوالمزارع

لملءوتستعملالسيبةشجرةبذورتكتنفحريريةألياف

ويربيوالفانيلا.والتبغوالمطاطوالفلفلوالوسائد(،الفرش

مو!.والدواجنوالخيولوالماعزوالبقرالجاموسالفلاحون

الأخرىالمحليةالمهنوتتضمنوأليد.بالالةالباتيكيالطبع

.السلالوصناعةالفضةعلىوالنقعقالنسيج

إلىالجاويةماتاراممملكةنهايةترجع.تاريخيةنبذة

هناككانتفقدعشر.الثامنالقرنفىالهولنديالتدخل

)حالياسولوسلطنةإحداهماجاوه،وسطفىسلطنتان

أسسهاالتيكارتايوجياالأخرىوكانتسوراكارتا(.

.أم755عامفيالأولبوفونوهامينكوالسلطان

التاسع،بوفونوهامينكوكارتا،يوجياسلطانأعلن

لاستقلالالنضالبدأعندما،قومهلبنيالفوريتأييده

الوطنيةالحكومةدعافقد.أم459عامفىالإندونيسيين

أحرز.ام469عامينايرفيكارتا،يوجيافيللاستقرار

الإندونيسية،الحكومةفيمرموقامنصبابوفونوهامينكو

جديداوضعاكارتايوجياعاصمتهالحكومةأعطتوقد

السلطانأصبحثم.لولائهتقديراخاضا،إقليمابوصفها

إندونيسيا.رئيسأماممباشرةمسؤولأأصبحكماحاكما،

الوحيدالتقليديالحاكمكارتا،يوجياسلطانويعتبر

السياسية.بالسلطةشمتعيزالولاإندونيسيا،في

.جاوه:أيضانظرا
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إيطالىراهبأم(.531؟)الثالثيوجين

بشدةوتأثربنيدكتيا،راهباكان.أم451فيباباانتخب

وكان.البنيدكتيالنظامقائدكليرشوبرناردبالقديس

الدين()رجالالكهنوتأخلاقإصلاحعلىعملمصلحا

بحربنادىقصيربوقتباباأصبحأنوبعد.المفقودة

خطاباوجه.المسلم!تأراضيبحضلاحتلالثانيةصليبية

الحربقيادةليتولىفرنساالسائملكلويصإلىبابويا

الوعظ.بوساطةمساندةينظمأنبرناردوكلف،الصليبية

قويةجيوشاقاداألمانياملكالثالثوكونرادو!أنوخ

فىفشلتأصليبيةاالحملةأنإلاوسورياالصغرىآسياإلى

نورالدينأصليبيةاالجيوشمحاربةتولىوقدهدفها.

الهجومالدينصلاحوتابع.زن!يالدينعمادبنمحمود

كلمةيوحدانواستطاع،نورالدينوفاةبعدالصليبينعلى

العربيةوالنحوةالإسلاميالشعوريقويوأن،المسلمين

نجاحولعلعليها.والحفاظأحربيةاالأرضاستردادبضرورة

صورةأعطىالصليبيةللحملاتالتصديفيالدينصلاح

سواء.كلمةعلىتوحدواحينا!سمل!تلتاريخواضحة

ثارتالمدينةلأنروماخارجحكمهمعظميوجينومضى

4711فىوألمانياصرنسافيوعاش!البابا.سعلطةعلى

فيتفاوضوأخيراكنسيةمجالسعقدحيث،أم481و

بيزافييوجينولد.م5311فيروماإلىعودتهشأن

بيرناردو.الأصلياسمهوكان

إيطهاليراهبأم(.474)1383الرابعيو!جين

يتميزالمضطربحكمهوكان.أم431فيباباانتخب

ام(،944-4311)بازلمحلصمعطوللبصراع

فيأحليااالسلطةلهالكنيسةمجلعه!أمالباباهل:بخصوص

عامروماعمتالتىالاضطراباتأجبرت.الكنيسة

معالتسويةولكنفلورنسا.إلىالفرارعلىيوجينأم434

وعلى.ام434فيروماإلىيعودأنلهسمحتأعدائه

البابويةالمزاياعنالعنيديوجيندفاعفإنذلكمنالرغ!ا

سلطةتأكيدوإعادةالمجلصرحركةعنالمدافعينعلى!ميطر

بنجاحهالبابويةهيبةيوجيننشر.للكنيسةرئيساالبابا

شملتشرقيةكناشعدةمعالمؤقتالاتحادبإعادةالمؤقت

فيمعهاالاتحادإعادةوبدأ،اليونانيةالأرثوذكسيةالكنيسة

.أم438فيفلورنسا-فيرارامجلس

شعبابه.فيراهباعاشحيث،البندقيةفييوجينوأسد

إعجابحازوقدكوندولمارو.جابري!!الأصلياسمهوكان

البسيطة.الثمخصيةحياتهبفضلمواطنيهمنالكثيرين

-أ37.)حواليوالعشرونالثالثيوحنا

للبابامناهضاكان،بارعإيطالىوجنديمغامرأم(.914

تسمىالكنيسةتاريخفىبالاضطراباتمليئةفترةخلال

طالبأنهكماأم(.417-1378)الكبيرالانشقاق

ملائمة.غيربطريقةادعاهبل،البابويةبمنصب

ادعىكما،أم041عامأجاباالمنصبيوحناانتخب

يوحناكان.انتخابهفترةفىالبابويةأيضاآخرانرجلان

فرنسابمساندةتمتعحيث،انتخابهقبلبارعاوجنديامعامرا

إيطالية.ولاياتوعدةوإنجلترا

الرومانيالإمبراطورمنضغطتحتيوحناوافق

-أ41)4كونستانص!مجمعدعوةعلىسيحسموند

البابوية.عرشعلىالمسافسيندعاوىفيأطبتأم(184

البابا.علىسلطخهأكدتثوريةمراسيمالمجلسوأعلن

عامفخلعبإدانتهانتهتخطرةبجرائميوحناواتهم

.ام415

واسمالنصرانياسمهوكانبإيطاليا،نابوليفيولد

كوسا.بالدسارعائلته

الكاثوليكية.الرومانيةالكنيسةأيضا:انظر

أم(.639)1881والعشرونالثالثيوحنا

خلفا،أم589عامالبابالمنصبانتخب،إيطاليبالا

عشر.الثانيلبيوس

وخالياقصيراسيكونعهدهأنالناسمنكتيراعتقد

عاما.77أديقاربكانعمرهلأنن!االأحداثمن

بدايةفيوالعالمالكاثوليكيةالرومانيةالكنيسةفاجأ

يوحنامكانةتبقى.عاممجمعإلىبدعوتهأم959عام

بدعوةنظرهوبعدلشجاعتهنظراالتاريخفيمحفوظة

لم.ام629عامأجتمعالذيالثانيالفاتيكانمجمع

واحتفظنادرا،إلاألمجيمنشاطاتفىيوحنايتدخل

يوحنامات.النهائيةقراراتهعلىالموافقةفيبالحقلنفسه

السادسبولسالباباجعلمنعقدا.المجمعكانعندما

عامانتهائهابعدمراسيمهعلىووافقيستمر،المجمع

.أم659

أمرهبالملاحظةالجديرةالأخرىيوحناأعمالومن

أسماءقائمةفيجوزيفالقديساسمبإدراجالشخصي

عامماجستراماترايترسالتهكانت.القداسقديسي

بالقضاياتتعلقوكانت.أه!يةرسائلهأكثرمن،أم619

فيالسلامرسالتهوتليها،والعدالةوالسلامالاجتماعية

.الأمبينالسلامبقضاياالخاصةأم،639فعامالأر

الكنائسمعالاتحادإمكانيةأيضايوحناا!متكشف

الشرقية.الأرثوذكسية

حسايبديوكان،بوضوححدودهيعرفيوحناكان

عليهيطلقأنسلوكهأهلهوقد،الحيةوالدعالةالمرحمن

الطيب.يوحناالبابااسم



935ليودا

عائلتهواسماسمهوكانبإيطاليابيرجاموفييوحناولد

رونكاللي.جيوسيبأنجيلو

الجيشفىوخدم،أم409عامكاهنايوحناعين

-ا19)4الأولىالعالميةالحربخلالالإيطالي

المهاممنسلسلةتوليفي،أم259عامبدأأم(.189

واليونانوتركيابلغاريافىالفاتيكانومثلالدبلوماسية

كاردينالمرتبةإلىعشرالثانىبيوسالباباورقاهوفرنسا.

.أم539عام

أم(.أ-334)245والعشرونالثانييوحنا

منبدلأبفرنساأفينيونفيعهدهقضىالذيالثانىالبابا

البابا.ان!:.أم631عامللبابويةوانتخبروما،

بينهالصراعامتدفقدمستقر،غيريوحناعهدكان

عاممنبافارياملكالرالغلويسالألمانىالإمبراطوروبين

سلطةفرضلويسحاوليوحنا.موتوحتى،أم322

حرمهيوحنالكن،الكنيسةعلىإيطاليافىإمبراطوريته

حادامنزاعايوحناوخاض.أم432عامذلكمن

الفقرموضوععلىالفرنسيسكانيالدينيالأمر

الفرنسيسكانيينمنعددرفضحينالفرنسيسكانى،

الأمرمنوأنسحبواللفقرالبابويللتعريفالامتثال

الإمبراطور.معوتحالفوا

أصدروقد.مهماقانونياومشرعاإدأريايوحناكان

التىالكنيسةقوانينمنمهمةمجموعة،أم317عام

1311عامفيينامجلسمرامعيممعتعاملت

م.1312

واسمالنصرانىاسمهوكانبفرنساكارويوحناولد

دويس.جاكعائلته

الكتب:مجموعةيوحنارسائل.رساوريو!حئا،

والعشرونوالخامس،والرائوالعشرون،والعشرونالثالث

الأولكتابهأنمنبالرغم.الإنجيلمنالجديدالعهدمن

نوعالواقعفيأنهإلا،رسالةأنهعلىصنفأطولها،وهو

فهما،والثالثةالثانيةالرسالتانأما.اللاهوتيةالمقالةمن

.حقيقيتانرسالتان

شيخنفسهوالثالثةالثانيةالرسالةكاتبيعسمي

الختارةاسميدةيسميهاكنيسةإلىكتبوقد.الكنيسة

الثلاثالوثاجسجاءتوقد.جايوسيدعىشخصوإلى

أنهاالمحتملومنيوحنا،إنجيلمصدرنفسمنجميعها

بالحبوالثانيةالأولىالرسالتانتنادي.ام..عامكتبت

عليهعيسىالمسيحأنوتؤكدانالنصارىبينالمتبادل

تناقشفهيالثالثةالرسالةأما.بحقإنعساناكانالسلام

النصراني.الضيافةبكرمتتعلقمسائل

ألاثنياطؤاريينأحديوحناالقديس.القددشلو!حئا،

الحواريينأوائلمنيعقوبالحوأريوأخوههوكانعشر.

فقد،مرقصإنجيلفيوردلماووفقاالمسئ.دعاهمالذين

اندفاعهمابسببالرعدأبناءيعقوبوأخوهيوحناسمي

ويعقوببطرساس!معيوحناالحمموأرتبطيبدو.فيما

فيوجاء.المقربينالختارينالحواريينمنواحدابوصفه

وقيل.الكنيسةعماديوحناسمىبولسالقديسأنالإنجيل

وعظه.بسبباعتقلاقدبطرسومعهيوحناإن

الجديد،العهدمنالرالغالإنجيلمؤلفيوحنايعد

تأليفهإلىإضافةالثلاثالإنجيليةيوحنارسائلومؤلف

المقدسالكتابعلماءمنكثيرالكن.الوحيلكتاب

وكثيرا.تابعوهكتبهاقدبعضهاأوالكتبهذهأنيعتقدون

الإنجيلفيذلكذكروقد.المحبوبالحوارييوحنايعدما

المرجع.هذامنواثقينغيرالعلماءلكنالرابع

المعتقدفإن،المقدسالكتابدلائلإلىوبالإضافة

فيالوعظفيعملقدكانيوحناأنبعدفيماالسائد

لقبمنححيثيوحناوشرف.الصغرىآسيافىإفسوس

أنهأيضاويذكروحاميها.الصغرىاسياراعيالقديص!

فيويحتفل.يغليزيتفيوضعحجثرومافيمطت

.عامكلمنديسمبر27يومبذكراهالكاثوليكيةالكنيسة

يومبهفيحتفلالشرقيةالأرثوذكسيةالكنائسفيعيدهأما

سبتمبر.26

عائدةفىعنصرأثقليعدفدزيلاكيميائيعنصراليود

والبرومالأستاتينهيالأخرىوالهالوجينات.الهالوجينات

لهالوجين.اان!:والفلور.لكلوروا

لهاصلبةمادةاليودلمجدوالعاديةالحرابئدرجةوعند

يعرضوعندما.مثيرةورائحةالزرقةإلىمائلةسودأءلمعة

إلىرأساالصلابةحالةمنيتحولأييتسامىللحرارة

كلمةأتتوقد،أرجوانياليودغازولون.الغازيةحالة

أرجوانى.تعنييونانيةكلمةمناليود

كميةإلىوالحيواناتالنباتاتتحتاجاليود.فوائد

الغدةتستعملالإنسانجسموفيلنموها.اليودمنضئيلة

هورمونلإنتاجاليودالعنقفيالموجودةالدرقية

النموفيالجسمسرعةالثيروكسينويضبط.الثيروكسين

والعقلي.الجسديوالتطور

مرضيسببوقدالنمو،يعيقربمااليودونقص

،الأسبابولهذه.الدرقيةالغدةتضخموهو،الدراق

البوتاسيوميوديدمنضئيلةكمياتالمصنعونيضيف

تقلالتيالمناطقفيالطعامملحإليالصوديوميوديدأو

إذاسامالنقيواليود.والمياهالاطعمةفياليودنسبةفيها

ابتلع.



الهيدروجبنيوديد036

اليسار"،"إلىالسوادإلىالصار!الأررقااطوناشخدبلورالنقىاليود

)إلىاجوتا!ميوماليوديدالأبيصااصلورايترتالعوتا!ميومجمعولاتحاده

ا!كحوئي.ايرالتصووديالدواءصناعةفيويستحدمالي!!(.

يستخدمفمثلاتجاريا.مهمةفوائدومركباتهولليود

فيللضوءالحساسةالرئيسيةالمادةبوصفهالفضةيوديد

آحرمرحجاأضجاريوناالخبازونويستحدمالتصوير.أفلام

مناطصنوعالحبزنوعيةلتحسينأ!موديومايوداتهو

الطحين.منمعينةأنواع

التعقيم.وفىالمياهتنقيةفيومركباتهاليودويستعمل

عبغةويدعىأممحولوااليودمحلولالناساستعملوقد

ولكن.الأوليةالإسعافاتفيمطهرا!منواتلعدةاليود،

صبغةمنوبدلآ،لذأ-كونتيجة.الجروحيهيجالمحلولهذا

معقدةيودمركباتاليومالناسمنكثيريستعملاليود،

اليود.حاملاتتدعى

)ماءالأجاجهولليودالرئيسيالمصدر.اليودمصادر

ويوديدالصوديوميوديدعلىيحتويالذي(،الملوحةشديد

حقولفيواقعةآبارمنالأجاجويسشخرج.البوتامسيوم

معدنهوأطيودآخرمصدروهناك.الطبيعيوالغازالنفط

.الكالسيوميوداتمركبفيهاليودويشكل،اللوترايت

فيالنتراتطبقاتفيرئيسيةبصورةاللوترايتويوجد

تشيلي.

بتركيزولكناليود،مركباتعلىالبحرماءويحتوي

فيلليودالعاليالتركيزويتشكلجدا.ومنخفضضعيف

وهناك.البحريةوالنباتاتالحيواناتمنكثيرةأنواعأجسام

البحرأعشابتدعىالتيالبحريةالأعشاببعض

وقداليود،من!يزالترعاليةمقاديرعلىتحتويالسمراء،

الصصر.لهذاالمبكرةالأولىالمصادرإحدىكانت

الهالوحيناتشأدأجود،ايحستطيعاليود.خواص

المواد،إلكتروناتاكتسابأي،أكسدة،الأخرى

ولكن.كيميائيةمركباتلتشكيلمعهاوالاتحادالأخرى

سرعةمنأقلبسرعةأاللأخرىاالمواديؤكسداليود

ومنوالفلور.والكلوركالبرومالأخرىالهالوجينات

منأكضربسرعةالإلكتروناتاليوديخسر،أخرىجهة

عرضةبذأتهيكونوهكذا.الأخرىأ!جيناتالها

البروممعالاتحادالمؤكسدلليودويمكنللتأكسد.

والأكسجين.والفلوروالكلور

،53الذريوعددهأ،هوأطيودالكيميائيواشمز

حرارةدرجةفياليودوينصهر.559.621الذريووزنه

وقد.م42.8515حرارةدرجةفيويغلى،م063.115

عاموجدهالذيبرناركورتواأغرنسياالكيميائياكتشفه

عاموفي.المحترقةالبحريةالأعشابرمادفيأم181

لوساكجيجوزيفالفرنسيأصئالكيميائيأم،481

كيميائيا.عنصرابوصفهاليودعلىيتعرفشخصأول

الكيميائي.العنمرأيضا:انظر

رائحةذواللونعديمثقيلغارالهيدروجينلوديد

الكيميائيونويقوم(+.هيالكيميائيةوصيغته،نفاذة

درجةفياليودمعالهيدروجينمزحطريقعنبتحضيره

الماءإضافةطريقعنأوم053.و002ب!تتتراوححرارة

الأحمر.والفوسفورأجوداخلي!أإلى

ليكونالماء،فيبسهولةالهيدروجينيوديديذوب

حمضأيضاويسمى،الهيدريوديكحمض

ويستهخدم.للغايةفعالقويحمضوهوالهيدرويوديك

المعمليةالتجاربفيالهيدرويوديكحمضالكيميائيون

المادةهذهمثلوتعص.قوياختزالعاملبمثابةويكون

التفاعلأثناءأخرىموادإلىإلكتروناتهامنبعضا

فىاستخدمإذاالثمنباهظالحمضهذاويعد.الكيميائى

واسع.نطاقعلىالصناعة

.الميوزات:انظر.يورائيا

رمزه،اللونفضيأبيضمشعفلزاوورا!م

توليدفيالمستخدمةالطاقةمصدروهور2.الكيميائي

التجاريةالنوويةالقدرةمحطاتكلفيالكهربائيةالطاقة

كرةحجمفياليورانيوممنقطعةفبإمكان.الكبيرة

التيالطاقةكميةتساويالطاقةمنكميةإطلاقالمضرب

ملايينثلاثةوزنهايبلغالحجريالفحممنحمولةتطلقها

أيضااليورانيوموينتج.اليورانيومقطعةوزنضعف

النووية.أجعفالأسلحةالهائلةالانفجارات

بعدالطبيعةفيموجودعنصرأثقلثانيهوواليورانيوم

منعددفياليورانيومثقلالمهندسونويستغ!!.البلوتونيوم

البوصلاتفياليورانيوميستخدمونحيث،التطبيقات

منوغيرهاالجنيحاتتوازنلحفظ،الطائراتفيالدوارة

وللوقاية،الفضائيةوالمركباتالطائراتفيالتحكمسطوح



يورانيوممنجم

تحمل.خطهواتعدةعلىينطهوينووياوقودااليورانيومإنتاج

تنتجوهناك.المعالجةوحداتإلىالمنجممناليورانيومخامالشاحنات

المعالجاتمنعددوبعدالاصفر.الكعكتسمىيورانيومركارة

.يورانيومكرياتإلىاليوراليوميضغطالكثيرة

وأليورانيومغطاء.اليورانيومباستخدامالإشعاعمن

ضعيفةإشعاعيةخاصيةذوالتطبيقاتهذهفيالمستخدم

أعمارلتحديدأيضااليورانيومالعلماءويستخدم.جدا

أشكال)أحدالترافرتينوترسباتالجوفيةوالمياهالصخور

ال!ثرية.المواقعفي(الجيريالحجر

بتركيزاتولكنالصخور،فيأساسااليورانيوميوجد

منفقطرطلا36يوجد،المتوسطففىجدا.منخفضة

ويوجد.الأرضيةالقشرةمنرطلمليونكلفياليورانيوم

والبحيراتالأنهارفيذلكمنأقلبتركيزاتاليورانيوم

،بمايوجدحيث،المائيةالأجساممنوغيرهاوالمحيطات

رطلبليونكلفياليورانيوممنأرطالاو.رطل.،ا

.اليورانيومعلىمحتويةموادمنتحتويهبماالماء،من

اليورانيومكلابروثمارتنالألمانيالكيميائياكتشف

معدنوهوالبتشبلند،فىوجدهحيث،أم978عامفى

أليورانيومكلابروثسمىوقد.اللونمزرقأسود،داكن

فياكتشفقدكانالذي،أورانوسكوكباسمعلى

الفرنسيالكيميافطفصلام841عاموفيأم.781عام

البتشبلند.منالنقيأليورانيومبليجويوجين

361اليورائيوم

معالج.يورانيومتشكيلةصفراء،كعكة

اليورانيوموقودمنأقراعر

نيومليوراامصادر

أهمومن،اليورانينيتهولليورأنيومالأساسيالمصدر

.مرةلأولاليورانيومفيهاكتشفالذيالبتشبلند،أنواعه

والكوفينيتاليورانوفانالأخرىالرئيسيةألخاماتومن

والطفلالجيريالحجريحتويوقد.والكارنوتيت

بينما،اليورانيومخاماتمنقيمةترسباتعلىوالفوسفات

.اليورانيوممنقليلةكمياتعلىعادةالجرانيتيحتوي

وزنإجمالىبلغالعشرينالقرنتسعينياتأوائلوفي

حواليمعقولةبتكاليفللتعدينالقابلاليورانيوم

منالسنويالعالمإنتاجويبلغ.متريطن000/006.1

مقدمةفيكنداوتأتي.متريطن005/32حوالياليورانيوم

منطقةتنتجحيث،العالمفيلليورأنيومالمنتجةالدول

اليورأنيوم.منكنداتنتجهمانصفمنأكثرساسكاتشوان

اليورانيومنظائر

)أشكال(،نظائرثلاثةفيالطيعةفياليورانيوميوجد

منولكل.29(النواةفيالبروتونات)عددالذريعددها

تختلفولذلك،النيوتروناتمنمختلفعددالنظائرهذه

عدد)مجموعالذريالكتلىالعددفيالنظائرهذه
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ش!راءبياا

هص!
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ظفريقيما
حمكلريلأ
كريف!ا

كا!

ئحصإلريفيا

لمجر-قي!ة!

السماليةلكا"اوروبء
!سمآلممتحب!لسالساسا

اءآلاستولولى

معظمفىيوحداليورانيوم

المواتعالحريطةتوضح.القارات

اليورانيوملروالسبالمعروفة

الولاياتتمتللث.الرئيسية

تليها،الروا!سىأكبرالمتحدة

تتوفرولاأستراليا.ثمكندا

رواسبع!معلومات

الأقطار.بعضدياليوراليوم

الرئيسيةاليوراليومرواسب.

لاتوحدمعلومات5

أخفويحتوي(.النواةفيوالنيوتروناتالبروتونات

بعددنيوترونا،421وبروتونا29علىالنظائرهذه

ويسمى،النوويةالجسيماتمن234قدرهإجمالي

الطبيعيانوالنظجران.234اليورانيومالنظجرهذا

واليورانيوم235اليورأنيومهمالليورانيومالآخران

نيوترونا461ونيوترونا431علىويحتويان238،

حوالي382اليورانيومويشكلى.التواليعلى

يمثلبينما،الطبيعىأليورانيومإجماليمن%.2899

234واليورانيوم،.71،حوالي235اليورانيوم

.%.،..6حوالي

يمكنالذيالوحيدالطبيعىالنظيرهو235واليورانيوم

نصفين.إلىالانشقاقأيالانشطار،لعمليةنواتهإخضاع

فيالمستخدمةالنوويةالطاقةالانشطارعمليةعنوتنطلق

الأسلحة.وفيالقدرةمحطات

اليورانيومخواص

عخدوكثافته،92038.2لليورانيومالذريالوزن

وينصهر.مكعبسنتيمترلكلأجم.509م525

وهو.م43و818عندويغلي،م13217عنداليورانيوم

.الأكتينيداتسلسلةالمسماةالعناصرمجموعةإلىينتمي

(.الدوري)الجدولالكيميائيالعنصرانظر:

ويوجد،الأخرىالعناصرمعبمسهولةأليورانيومويتحد

وفي.الأكسجينمعمركباتمكوئاعادةالطبيعةفى

شكلفياليورانيوميوجدوالجوفيةالسطحيةالمياهمعظما

.كبريتاتأوفلوريدأوفوسفاتأوكرلوناتأوأكسيد

مكوناالأح!اضمعاليورانيومتحفاعل،ذلكإلىوبالإضافة

اليورانيوممركباتوكل.اليورانيلأملاحتسمىمركبات

السمية.عالية

حيث،مشعةاليورانيومنظائركل.الإشعاعىالنشاط

وطاقة،جسيماتمطلقةذراتهانوى)تتفتت(تنحل

انظر:جاما.وأشعةبيتاوجسيماتألفاجسيماتوخاصة

وعندماالإشعاعى(.الانحلال:توضيحي)شكلالإشعاع

منسلسلةوبحدوثآخر.نظيرإلىيتحولالنطرينحل

للرصاصنطرإلىالنهايةفياليورانيوميتحولالانحلالات

مشع.غير

أساسعلىنظيرأيإشعاعمعدلالعلماءويقيصر

نصفبعدهايتبقىالتىالزمنيةالفترةأي،النصفيعمره

لذلكذرأتشكلفىالنظيرمنلعينةالمكونةالذراتعدد

النظجر.

النصفىفالعمر.طويلةنصفيةأعماراليورانيومولنظائر

ولليورأنيوم،عامبليون5.4حوالييبلغ238لليورانيوم

حوالي423ولليورانيوم،عاممليون007حوالى352

-اليورانيومإنتاخفىةالرائلىولاللى

العامدىالمشجةاليورانيومكميات

...............كندا

مترياطشا6.9!.

....،النيحر

مترياطنا0892

....،رو!ميا

مترياطنا0792

...،أمشراليا

مترياطما028.2

...،كازاخستالى

ممرياطسا042.2

مأ491لعامالأرشام

اصدد.،الوراسرم!عهدالمصدر
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باطنحرارةمنكبيراجزءاأنويعتقد.عام025).00

.اليورانيومعنالصادرالإشعاععنينتجالأرض

شظيتينإلى235اليورانيومينشطرالانشطار.قابلية

ينطلقكما،طاقةذلكعنوتنطلق،بنيوترونقذفهعند

بدورهاالنيوتروناتهذهوتسببأكثر.أونيوترونان

.ونيوتروناتطاقةأيضامطلقة،أخرىنوىانشطار

فىتستمرأنالعمليةلهذهيمكنمعينةظروفوتحت

التفاعلتسمىألاستمرارذاتيةالانشطاراتمنسلسلة

السلسلي.

إلابنيوترونقذفهاعند238اليورانيومنواةتنشطرولا

تصطدمالتيالنيوتروناتتمتصعادةلأنهاوذلكنادرا،

بها.

ويعالجاليورانيوميعدنكيف

ثلاثالتنقيبشركاتتستخدم.اليورانيومتعدين

-أ:الأرضمناليورانيوملاستخراجرئيسيةطرق

-3المكشوفالتعدين2-المكانيالمحلوليالتعدين

الأرضى.التعدين

المكانيالمحلولىالتعدينيبدأ.المكانيالمحلولياللعدين

الأرضباطنفيتحفرثقوبعبرخاصمحلولبضخ

علىالمحتويالمحلولويضخ.اليورانيومأكالمسيدلتذويب

السطح.علىموضوعةحاوياتإلىذلكبعدالأكاسيد

فيالمستخدمةالثقوبتكونتقريبا،الحالاتكلوفي

جهودضمنمسبقامحفورةالمكانيالمحلوليالتعدين

،المنقبونيستخدمهاحيث،اليورانيومترسباتعنالتنقيب

كاشفاتلإنزالالأوليةالاستكشافعملياتأثناء

.للإشعاعا

تستخدمالتعدينمنالنوعهذافي.المكشوفالتعدين

ترسباتتغطيالتيوالتربالصخورلتفتيتالمتفجرات

تملأثقوباالمنقبونيحفر.الأرضسطحقرباليورأنيوم

ضخ!ةجرافاتتستخدمالانفجارأتوبعد.بالمتفجرات

أصغرجرافاتتستخدمثم،الصخريةالكتللإبعاد

.اليورانيومخاملاستخرأج

حالةفيالأرضيالتعدينيستخدم.الأرضيالتعدين

شركاتتحفر.السطحعنبعيدااليورانيومخاموجود

المنقبونيحفرذلكوبعد،الترسباتداخلأنفاقاالتنقيب

تخلخلالتيبالمتفجراتلملئهاالأنفاقجدرانداخلثقوبا

السط!ح.إلىتريخعدلاءفىالخاميضعونثم،الخام

المنجممنالخامينقل.اليورانيومخامومعالجةتكرير

يستخدمالمطحنةوفي.اليورانيوملتركيزمطحنةإلى

لإنتاجالكربوناتمحاليلأوالكبريتيكحمضالعاملون

وتنقىالصفراء.الكعكةيسمىاليورانيومأملاحمنملح

الصفراء،الكعكةأيضايسمىأكسيدإلىالصفراءالكعكة

معملفيالأكسيدويخضعرا.!03الكيميائيةوصيغته

فلوريدسادسلإنتاجمإلفلور،كيميائيتفاعلإلىتحويل

.(ول؟ع)نيومليوراا

قخصيبمحطةإلىاليورانيومفلوريدسادسوينقل

هذاعنوينتج.382اليورأنيومعن352اليورانيوملفصل

اليورانيوممننسبةعلىيحتوي،مخصبيورانيومالفصل

فيالموجوداليورانيوميحتويهاالتيالنسبةمنأعلى235

محطاتفىالنوويةالمفاعلاتمعظموتستخدم.الطيعة

بنسبة235اليورأنيومعلييحتويوقوداالنوويةالقدرة

ومفاعلاتالنوويةالاسلحةأماتقريبا.%4و%2بينتتراوح

اليورانيوممننوعافتتطلبالنوويةبالقدرةتعملالتيالسفن

ذلك.منأعلىبنعسب235اليورانيومعلىيحتوي

فيأستخدامهيرادالذي،الخصباليورانيوموينقل

سادسلتحويلالوقود،صنعمحطةإلى،المفاعلات

يضغطالذي،اليورانيومأكسيدثانيإلىاليورانيومفلوريد

وقودا.تستخدم،الشكلأسطوانيةكرياتإلى

عديدةطرقاالعلماءطور.اليورانيومنظائرفصل

التخصيبشركاتوتستخدم.اليورانيومنظائرلفصل

الغازيالانتشارطريقةهما،الطرقهذهمنطريقتين

التجريبتحتثالثةطريقةوهناك.المركزيالطردوطريقة

بالليزر.النظائرفصلطريقةتسمى

فيالطريقةهذهتستخدم.الغازيالانتشارطريقة

سادسجزجاتتضخالطريقةهذهوفي.المتحدةالولايات

مساميةحواجزفيهاتستخدمالسظائر،لفصلالغازيالانتشارطريقة

للوريدسادسغازجزيئاتلأنالفصلويحدث.اليورانيومنظهائرلمصل

منأ!رعالحواجزخلالتمر235اليورانيومنظيرعلىالمحتويةاليورانيوم

238.اليورانيومعلىالمحتويةالحريئات
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الثقوبملايينعلىتحتويحواجزخلالاليورانيومفلوريد

الدقيقة.

أسرعالحواجزثقوبعبرالخفيفةالغازجزيئاتوتمر

ذراتعلىالخفيفةالجزيئاتوتحتوي.الثقيلةالجزيئاتمن

الحاجزعبريمرالذيالغازيحتويولذلك235،اليورانيوم

الأصلي.الغازمنأعلى235اليورانيوممننسبةعلى

يمرأنيجبالغازفإنجداطفيفةالزيادةهذهلأنونظرا

الذيالخصباليورانيوملإنتاجمرةالافعدةالحاجزعبر

النووية.القدرةمحطاتفياستخدامهيراد

عددفيالطريقةهذهتستخدم.المركزيالطردطريقه

الطردجهازويت!صن.واليابانأوروبافيالمحطاتمن

حركةدأتعموديةأسطواناتمنالطريقةهذهفيالمركزي

كلصىاليورانيومفلوريدسادسغازويضيخ.سريعةدوامية

أسطوانة.ك!داخلثابتةعموديةأنبوبةعبرأسطوانة

الخارجيأخازاك!!للأسطوانةالدواميةالحركةوتجبر

ذلك،إلىوبالإضافة.المنحنيةالجدراناتجاهفيتقريبا

الغازانسيابفيالثابتةالأنبوبةبقاعدةمتصلةمغرفةتساعد

داخلالحرارةدرجاتفيالفروقتساهمكماعموديا،

.العموديالانسيابهذاإحداثفيالأسطوانة

للأسطوانةالدواميةالحركة-التأثيراتهذهوبسبب

بنمطالغازينساب-الحرارةدرجاتوفروقالمغرفةوحركة

مركزاالأسطوانةقاعدةمنالقريبالغازويصبحمعقد،

.العلويالغازمنأكثر238باليورانيوم

علىتحتويالتي،الغازيةالنفاياتالسفليةالمغرفةوتزيل

المغرفةتزيلبينما،238اليورانيوممننسبياأعلىتركيزات

235اليورانيومعلىيحتويالذيالخصبالغازالعلوية

علىالحصوليتمحتىالعمليةوتتكرر.أعلىثيزبتر

.235اليورانيوممنالمطلوبالتركيز

توليفةتستخدمالطريقةهذهفىبالليزر.النظائرفصل

.اليورانيومنظائرلفصلكهردائيةوشحنةالليزرضوءمن

تردديمدىذاتالضوءمنرفيعةحزمةتنتجنبيطةوالليزر

الضوء(.موجاتاهتزازمعدلهوالضوء)ترددجداضيق

البخارطريقةتسمىبالليزرالنظائرلفصلطريقةوفي

اليورانيوممنقطعةالإلكتروناتمنحزمةتسخنالذري

)غاز(،بخارإلىاليورانيوممحولة،مغلقةحاويةقاعدةعند

ترددويوالف.ليزريةحزمةمنبنبضاتالغازيخترقثم

اليورانيومذراتفىالإلكتروناتتستطيعبحيثالحزمة

ذراتإلكتروناتتستطيعولاالضوء،امتصاص235

لك.ذ382نيوماليورا

الضوءهذا352اليورانيومإلكترونيمتصوعندما

العمليةهذهوتغير.الذرةلتركتكفيهطاقةعلىيحصل

شحنةيحملفالإلكترون.للذرةالكهربائيالتوازن

موجبةكهربائيةشسحنةالنواةتحملبينما،سالبةكهربائية

الشحناتعدديكونالعاديةالذرةوفيأكثر.أوواحدة

تكتسبولذلك.السالبةالشحناتلعددمساوياالموجبة

العلماءويقول.إلكترونيتركهاعندماموجبةشحنةالذرة

وهكذا.موجبأيونإلىتحولتالذرةإنالحالةهذهعن

ذراتيؤينولا،235اليورانيومذراتالليزرضوءيؤين

.382نيوماليورا

ألواحتجذبأعلىإلىالساخنالبخارصعودوعند

اليورانيومأيوناتالحاويةقمةفيالشحنةسالبةتجميع

فإنالغازمنأبردالتجميعألواحولأن.الموجبة235

(.سائلإلىغازمن)يتحولعليهيتكثف235اليورانيوم

حاوياتإلىالتجميعأ!احأمن352اليورانيومويتقطر

وتنقىالصلبةالكتلتجمعثم.صلبةكتلةمكونا،خاصة

نوويا.وقودالاستخدامهاوتؤكسد

المتعادل238،اليورانيومينتقلالأثناءنفمروفي

لوحةفوقشكثفثم،المشحونةالألواحعبركهربائيا،

الحاوية.قمةقر!نفايات

كهربائيةوحدةتسخنالليزريةالتقنياتإحدىوفي

ليزريتانحزمتانوتعمل.بخارامنتجةاليورانيوممنقطعة

لوحةتجمعثمالبخار،في235اليورانيومذراتلتأيينمعا

ذراتبخارتاركة235،اليورانيومأيوناتالشحنةموجبة

الحاوية.قمةفيفتحةعبرتخرج238اليورانيوم

أقلكهربائيةطاقةبالليزرالنظائرفصليقةطوتستهلك

كما،الغازيالانتشارطريقةتستهلكهااكتيأطاقةامنب!ضير

تكلفةمنبكثيرأقلبالليزرالفصلطريقةمعداتت!صلفةأن

الشركاتتحريولذلك.المركزيالطردطريقةمعدات

المتحدةوالولاياتواليابانفرنساشيحكومياالمدعومة

بالليزر.النظائرفصلطريقةلامعتخدامالتجارب

اليورانيوماسئخدامتاريخ

ألفيحواليمنذومركباتهاليورانيومالناسا!شخدم

عامحواليفيأنتجملونزجاجاحتويفقدتقريبا.عام

الزجاجمصنعووظل،اليورانيومأكسيدعلىم97

التاسعالقرنحتىملونةمادةالمركبهذايستخدمون

وأطلاءفيملونةمادةأيضااليورانيوموامشخدمعشر.

استخدمذلكإلىوبالإضافة.الصينيالخزفتزجيج

الفوتوغرافية.الصورمعالجةفياليورانيوم

أنطوانالفرنسيالفيزيائياكتشف،أم698عاموفي

هذاوكان،مشعةمادةاليورانيومأنبكويريلهنري

التاريخ.فيمشعلعنصراكتشافأولالاكتشاف

المولدالكنديالفيزيائياكتشفأم،359عاموفي

الكيميائيانواستخدم.235اليورانيومدمبسترآرثر
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83سوميورا

سادسعار

ر!6)ئيومليورا

235رانيوم

ذاتأسطوانةفيهاتستحدمالنظائر،لفصلالمركزيالطردطريقة

إلىاليوراليومفلوريدسادسغازالأسطهوانةدورانيجبر.دواميةحركة

الجدرانعلى238اليورانيومعلىالمحتويالغازويتحمع.الحروج

قرب235اسورانيوماعلىالمحتوي،الأخم!الغازيتركزدينما،لثقله

المركز.

أوللإنتاجاليورانيومستراسمانوفرتزهانأوتوالألمانيان
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وهم.المناطقتلكفي،يورزبىمليون71علىيزيد

النيجر-عائلةإلىتنتمىالتياليوروبيةتسمىلغةيتحدثون

الإفريقية.اللغاتمنالكونجو

علىمعيشتهمفىاليوروبيينمنكثيرويعتمد

ويعملون،المدنفىمنهمكبيرةأعدادوتعيش.الزراعة

أيضاويعيع!.المحيطةالمناطقفيالمزارعأصحابلدى

يدويا،المصنعةالبفسائعبيععلىاليوروبيينمنالكثير

والأواني،المعدنيةوالأعمال،المنسوجةكالملابس

الفخارية.

ومنتجات،اليدويةالصناعاتبيععلىالنساءوتسيطر

المنتعشة.المحليةالأسواقفيالمستوردةوالبضائع،المزارع

وفي،فنيةوظائففييعملوناخرونيوروبيونوهناك

والطب.القانونمثلمهنفيأو،التجاريةالأعمال

ويعتنق.النصرانيةأوالإسلاماليوروبيينمعظميعتنق

وفي،أسمىإلهفىتتمركزالتيالتقليديةالديانةالاخرون

التيوالأرواحشأناالأقلالالهةمنأربعمائةمنأكثر

وقساومشه.عبادهمنهاولكلأوريشا،تسمى

التيالمدن-الدولالتقليدياليوروبامجمتعوتحضمن

تعتبروهى،والمزارعوالضواحيوالقرىالمدنمنتتكون

منها.أكبرسياسيةوحدةلأيتخضمعولا،مستقلةدولأ

لكيالمدينةماوراءإلىالمدينة-الدولةاختصاصويمتد

فيتقع،ريفيةومناطقوقرىأصغرمدنعلىيشتمل

والمزارعالقرىمنتتألفوهي،بالمدينةتحيصأالتىالمنطقة

فيالمدن-الدولبعضيحكموكان.والغاباتالمحيطة

بعضهاويحكم.مقدسأنهيعتقدأوبا،يسمىملكالماضي

أصبحتثم.الكبرىالعائليةالمجموعاتبوساطةالاخر

إيفيقوةأعظمهاوكان،كبيرةممالكالمدن-الدولبعض

وأويو.

عبيدااليوروبيينمنكثيراالأوروبيونباع

الخامسالقرنينبينوذلك،الأمريكتينفيللمستعمرات

الميلاديين.عشروالتاسععشر

علىالبريطانيوناستولىعشرالتاسعالقرنأواخرفى

بينالأوروبيوالتعليمالنصرانيةونشروااليوروبا،أراضي

اليوروبيين.

فلاحوأصبحالميلاديعشرالتاسعالقرنوخلال

تصنعالتىالأهميةذاتالكاكاولحبوبمنتجيناليوروبا

الشوكولاتة.منها

علىالحصولفىنيجيريايوروباقبيلةساعدتوقد

الدولةفيقياديادوراأدتكما،أم069عاماستقلالها

الفن،فىاليوروباحضارةأثرتوقد.الحينذلكمنذ

الأمريكتين.في،والعقيدة،والموسيقى

نيجيريا.،إيفى:أيضاانظر

ر!زهالنادرةالأرضيةالفلزاتأحداليوروديوم

69.151الذريووزنه63الذريوعددهول!3الكيميائي

الكثافة.انظر:م.25عند3سمجم/245.5وكثافته

ديماراساييوجينالفرنسيالعالمهواكتشفهمنوأول

الأوروبية.القارةاسمعلىيوروبيوموسماهأم109عام

الفلزهذاويحضر.السيريوممعادنفييوجدواليوروبيوم

أكسيدمنلمزيجالفراغىبالتقطجراللونالفضي

الكلوريديالخليطفلزأواللانثانوموفلزاليوروبيوم

عندويغلىم822عندينصهروهو)المشميتال(.

اليتريومأكسيدمعاليوروبيوممننوعوشحد.م9521

تستعملحمراءفسفوريةمادةويكوناليتريومفاناداتأو

!الملونالتلفازشاشاتفى

الكيميائي.العنصرأيفئا:انظر

ومصارفأفرأديمتدكهأمريكىدولاراليورودولار

وفىأوروبافيعامةوبصفة،المتحدةالولاياتخارج

العالم.نطاقعلىالكبرىالماليةالمراكز

سوقتطورالعشرينالقرنلممتينياتوفى

وضعتعندما.المتحدةالولاياتخارجاليورودولار

فيالأمريكيةالعملةمنرصيدهاالشرقيةالكتلةبلاد

سوقأصبحولذاعليها.الحفاظأجلمنأوروبابنوك

ومهما.للغايةكبيراالمتحدةالولاياتخارجاليورودولار

البنوكإلىأمريكاخارجدولاراتهاودائعالبنوكتقرض

لتمويلعادةمختلفةبلادفىغالباتكونالتيالأخرى

الفائدةأسعارمنتربحعالمقرضةالبنوكوهذه.التجارة

تجنبمنيربحونوالمقترضون.تتقاضاهاالتيالمواتية

الولاياتشركاتوتلجأ،وجدتإنالرقابةقوانين

فيالتعاملإلىالمتحدةالولاياتخارجوالبنوكالمتحدة

لاستغلالالمتحدةالولاياتخارجاليورودولارسوق

الأفضل.الفائدةأسعار
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رئيسيين.مجالينفيمهمةإسهاماتلهأمريكيكيميائي

ذراتوهيالنظائرعلىالعمليةحياتهمطلعفيبحثاأجرى

أعمالتمركزت.ال!صليةأرقامهافيتختلف!نفسهللعنصر

وطبيعتهاالشمسيةالمجموعةتاريحعلىالأخيرةيوري

ومطلعالعشرينالقرنستينياتنهايةففي.الكيميائية

القمريةالعيناتتفسيرفيلارزادورايوريأدى،سبعينياته

أبولو.الفضاءسفينةروادجمعهاالتى

لعامأمميمياءافىنوبلجائزةعلىيوريوحصل

نادرنظيروهو،الديوتريوملاكتشافهأم349

الحربحلاليوريأدار.الديوتريومالظر:.للهيدروجين

نظائرلإنتاجمعملاأم(459-أم)939الثانيةالعالمية

تطويرفياستعملتالتيواليورانيوموالهيدروجينالبورون

والمجموعةللأرضدراممتهيوريوبدأ.الذريةالقنبلة

المحيطاتحرارةدرجةحعسبفقد.الحرببعدالشمسية

كماالأحافير.أكلفةفىالنظائربعضكميةبتعيينالقديمة

والكواحصب،والقمرللشمسال!صميائىالتركيبدرس

الشمسية.المجموعةأصلحولنظرياتوصاع

علىوحصلإنديانا،بودلايةووكرتونفييوريولد

ح!اليفورنياجامعةمنالكيمياءفيالفلسفةدكتوراهدرجة

ببيركلي.

جسميفرزهبالنيتروج!تغنيعضويمركباليوردا

وتحضر.الأخرىالحيواناتمنكثيروأجسامالإنسان

علف!مثل،عدةمنتجاتفيللاممتعمالصناعيااليوريا

والبلاستيك.الصيدليةوالمستحضراتوالأسمدةالماشية

فيلسهولةيذوبأبيضمسحوقأوبلوراتأجورياوا

منللتخلصاليوريامادةالبشريالجمسمويفرزالماء.

ويتمالكبدفيأساسااليورياوتتكونالزائد.النيتروجين

.البولفيمعظمهامنالتخلص

صناعياإنتاجهتحمعضويمركبأولأجوريااوكانت

الحيميائيحضرام،828عامففي.عضويةغيرمادةمن

المائيالمحلولبتسخ!!أجورياامادةفولرفريدريكالألماني

صعاعدوقد.عضويغيرمركبوهو-الأمونيوملسيانات

المركباتبأنالقائلالاعتقاددحضعلىفولرعمل

داخلتعملطبيعيةبقوىإلاتكوينهالايمكنالعضوية

الحية.الكائنات

ح.25)2+ل!(هيلليورياالكيميائيةوالصيغة

وخاصةاللأطفاليصيباليوزمرض.صصاوور،

مرضأحياناويسمى،الرطبةالامشوائيةالمناطقفىالمقيمين

الطفحمثلالآفاتمنمختلفةأنواعتظهر.العليقىالداء

عدةتستغرققدالتيالمرضفترةأثناءتختفيرالجلدي

يسببلاأنهإلاوالعظامالجلداليوزويصيب.سنوات

.نادرةحال!تفيإل!الموت

بمرضالإصابةالملتويات،المسماةالبكتيرياوتسبب

الإصابةتسببالتىتلك،الملتويةالبكتيرياوتشبهاليوز.

الجسموتدخل،السفلسباسمالمعروفالجنسيبالمرض

فياليوزبمرضالشخصويصابالجلد.فيجرحعبر

يحملآخرلشخصالاتصالبسبب،الأحوالمعظهما

إلىلونهايميل،ملتهبةآفاتوتتكون.المرضعدوى

إلىثلاثةمنيقربمامروربعدبالحمرةالشوبالاصفرار

البكتيرياتدخلحيثأحدوى،باالإصابةم!أسابيعأربعة

يشبه،أخرىآفاتالمريضوتصيب.الجسمإلىالملتوية

علىتبرز،الداكنالأرجوانياللونذاالعليقتوتبعضها

تتكونكماشهور.أوأسابيعخلالبعدفيماالجلدسطح

ذلكومع.صعباالمشىوتجعلالقدمأسفلمؤلمةقروحغالبا

لالورم.الشبيهةالآفةتتطورفقد

ويصيب،الأنفغضاريفتدريجئاالمرضيدمروقد

المرضهذامعالجةالمم!شومن.بىالوهنوالمفاصلالعظهام

.المفعولممتدالبنسلينبحقن

ممثل(.-أم129)بيترالسير،يوستينوف

وهزلياذكيامقلداكان.بريطانيومست!مسرحيوكاتب

تمثيلها:فيواشتركألفهاالتيالمسرحياتبينمنناجحا.

وجوليترومانوفأم(؟519)الأربعةالجنرالاتحب

بودبيللىأفلاموإخراجتمثيلفيأيضااشتركام(.!)56

النيلفوقموتأم(بم)949أنجلوبرايفيتأم(بم)629

أم(.)789

ألكسندربيتروسمي،لندنبمدينةيولحمتينوفولد

سيرةطبع.روسيأصلمنعائلةمنوهو،يوستينوف

لقبومنحأم()779أناعزيزيبعنوانكتابفىحياته

.أم099عامالفارس

إسحاقبنيعقوببنيوسفالسلامعلد4يوسص

ليعقوبكان،اللهأنبياءمننبى.السلامعليهمإبراهيمابن

عليهيوس!وكان.ذكراولداعشراثناالسلامعليه

بقسميخصه،أبيهعندأثيرا،الصورةجميلفتىاسملام

عليه،إخوتهغيرةفىسبباذلكوكان.محبتهمنعطم

وعلى،عليهوبركةخيراكانتالتىمحنتهفيومعببا

منها.القريبةالأموعلىمصر،

الكريمالقرآنيحكيكما-منامهفييومايودممف!رأى

والقمروالشمسكوكباعشرأحد-صغيراوكان-

منهفطلب،بذلكيخبرهأبيهإلىفمضى.لهيسجدون
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إخوتهعلىذلكيقصألا-السلامعليهيعقوب-والده

ليوسفأبيهمإيثارغاظهمالذينإخوتهأما.لهيكيدوالئلا

الفرصةويتحينونالشر،لهيضمرونفكانوا،عليهوعطفه

أبيهم.وجهلهميخلولكي؟بهالأذىلإيقاع

يوسفإرسالأبيهممنالأبناءطلبالأيامأحدوفى

منوحمايتهعليهبالمحافظةوتعهدوا،يربويلعبمعهم

بهألقواوهناكتردد.بعدالسلامعليهيعقوبفوافقالسوء.

ولطخواقميصهمنجردوهأنبعدالماء،قليلةعميقةبئرفي

مدعين،يبكونعشاءأباهمجاءواثم.كذببدمالقميص

متاعهم،لهميحرسكانحينيوسفافترسقدذئباأن

ففوضمكيدتهمأدركيعقوبلكن.يستبقونكانوابينما

الله.إلىأمره

فأرسلواليلا(المسافرينمن)قافلةسميارةوجاءت

يوسف،بهفتعلق)البئر(،الجبفيدلوهفأدلى،واردهم

سالما،يوسففخرج.غلامهذايابشراي:الرجلفصاح

فصارمصر،حاكمالعزيزواشتراهمصر،إلىمعهمفأخذوه

كلفىوالمتصرف،ونهيهأمرهصاحبجعلهإذبمعندهأثيرأ

والتربيةالهدايةيوسفتعالىاللهأعطىوقد.بيتهفيشىء

عظيما.علمالدنهمنوعلمه،والتوفيق

منزلفيهادئةحياةإلىيخلديوسفكادوما

امرأةأنذلكبمأخرىمحنةجاءتهحتىمصرحاكمالعزيز

وجميلصورتهجمالفشغفها،يوسفإلىنظرتالعزيز

علىوهينفسها،إلىفيهدعتهيومجاءأنإلى.خلقه

فأبى،والشبابوالمنصبوالمالالجمالمنعليهماهي

الأعينخائنةيعلمالذيتعالىباللهمنهإيماناعنهاوامتنع

عليهسيدهبنعمةواعترافاجهة،منالصدور،تخفيوما

وأبلغتكيدا،بهفأرادت.أخرىجهةمن،لامانتهوحفظا

لزوجهاتبينلكن.نفسهاعنراودهايوسفأنزوجها

عليها،أهلهامنشاهدشهدأنبعدوكذبهايوسفصدق

يوسفأمركمالذنبها،بالاستغفاروأمرها،اللومإليهافوجه

الخبر.بكتمان

وفتاهاالعزيزامرأةحادثةنبأالمدينةأرجاءفىشاع

ويكفالعار،لايمحوأنهالعزيزفرأى.السلامعليهيوسف

علىالسجنغياهبفييوسفزجإلا،عنهمالنام!ألسنة

بقلبتلقاهاجديدةمحنةفيهفاستقبلأتاها،جريمةغير

يوسفمعالسجنودخل.الموقبنالمؤمنينوعزمالصابرين

رئيسوالثاني،الملكعندالخبازينكبيرأحدهما:فتيان

وقوله،وهديهصمتهأعجبهمايوسفرأيافلما.لعمقاته

قدرؤياعلىيوماأصبحاوحينما.ربهعبادتهوكثرة،وفعله

تأويلتحققوقدأمرهما.فىيستفتيانهإليهأسرعاأهمتهما

هداهمماجزءالرؤياتأويلإنإذبعد،فيمالرؤياهمايوسف

.إياهوعلمهإليهربه

نأاللهأرادفلما،سنينبضعسجنهفييوسفأمضى

رأىالملكأنوذلك.الأسبابلذلكهيأبالفرجلهيعجل

وسبع،عجافسبغيأكلهنسمانبقراتلممبعمنامهفي

ودعا،رأىلمافانزعج.يابساتممبعيأكلهنخضرسنابل

يجدفلم،راهالذيهذاتأويلعنيسألهموالعلماءالسحرة

يوسفبأمرعلممصرعزيزإنثمجوابا.منهمأحدعند

السجن.فيمعهكانالذيسقاتهرئيسمنالسلامعليه

سيأتىانهوهو،اليقينبالخبرفجاءه،يستفتيهإليهفأرسله

تأتيمجدبةسنينسبعيتبعهامخصبةسنينسبعمصرعلى

عليهمفإنلذلك.السابقةالسبعالسنينمخزونعلى

لأ،مارظءأياممنوالادترالخصبمشينفىالاقتصاد

والشقاء.الشدة

حكمته،وأعجبته،لرؤياهيوسفبتأويلالملكسر

وكانمصر.فيالحبوبمخازنعلىأميناوعينهمنهفقربه

تعلنأنقبلالسجنمنالخروجعدمعلىأصرقديوسف

الجانيعلىالتهمةهذهوتثبتبلبه،اتهمممابراءته

الحججبظهورذلكلهتحققوقدالعزيز.امرأةوهىالحقيقى

،أخرىجهةمنهيوإدانتهاجهة،منبراءتهعلىالدامغة

شخصيااعترافاذلكبعدباعترافهاالحق)ظهر(وحصحص

راودتهالتيهىبأنهااعترفتحيثغموضولافيهلبسلا

فاستعصم.نفسهعن

عليهيوسفوأعدالمخصبةالسبعالسنواتمرت

الجدبفاشتدالمجدبةالسبعجاءتثم،عدتهفيهاالسلام

بوجودكنعانبلادسكانعلمولما.الأرضأنحاءفي

حاجتهملشراءإليهاأولادهيعقوبأرسلمصر،فيالطعام

،بالطعامفجهزهم،يعرفوهأندونيوسففعرفهم.منه

بنيامين-شقيقه-أخيهمإحضارعليهمواشترطوأكرمهم

غلمانهيوسفوأمر.الطعامأرادواهمإنالقادمةالمرةفى

بها،يبتاعونجاءواالتيالفضةإخوتهرحالفييدسواأن

شديداكانالقحطأنويبدو.لعودتهمأدعىذلكليكون

بشروطذلكفعللكنه،ابنهبسفريسمحيعقوبجعلمما

.أولادهعلىاشترطها

إلىالثانيةرحلتهمفىيوسفعنداستبقيبنيامينلكن

فيهيشربإناء)وهوالملكصواعبسرقةمتهمامصر

منتخليصهحاولواقدالإخوةهؤلاءوكان(.الملك

أبيهم،لشروطتنفيذاكنعانبلادإلىبهوالعودةالاحتجاز

واحدابهيستبدلواأناستعدادهمذلكأجلمنوأبدوأ

منبأنالسابقلتعهدهمفشلتمحاولاتهملكن.منهم

الصواعوكان.للملكعبدايؤخذرحلهفيالصواعوجد

إخوةعادوهكذا.لاستبقائهسببابنيامينرحلفيدسقد

فلمحدث،بماأباهموأخبروا،بنياميندونيوسف

.بصرهوفقدعيناهابيضتحتىالحزنبهوزاديصدقهم
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خيشتروا،الثالثةللمرةمصرإلىأولادهيعقوبرد

المرةهذهوفى.وأخيهيوسفشسأنلهوليتحسسواطعاما،

نأماسبقعلىإخوتهولام.نفسهعنيوسفلهمكشف

وقد،يعقوبأما.لهميغفرأنالدهسأللكنهبه،فعلوه

بصيرةمنلديهبماأحص!،فقدالدهر،منحقبةامتحن

أرضالعيرغادرتأنبعديوسفلقاءبقرب،الإيمان

مصر.

يوسف،قميصعليهيلقيالبشيرجاءهأنلبثوما

أجمعونوالهيعقوبشدثم.عينهوقرتبصيرافارتد

أبواهلهسجديوس!علىدخلوافلمامصر،إلىرحالهم

تعالى:لقولهمصداقاذلكوكانعشر.الأحدوإخوته

كوكباعشرأحدرأيتإنيأبتيالأبيهلوسفقال)إذ

لاتقصصلابنيقال-":ساجدينليرأيتهموالقمروالشمس

عدولاإنسانالشيطانإنكيدالكفلكلدواإخوتكعلىرؤياك

الأحاديث!تأويلمنويعلمكربكيجتبيكوكذلك-":مبين

.4،6:يوسص

رؤيايتأويلهذاأبت)لالأبيهيوسفقالذلكعند

منأخرجنيإذبيأحسنوقدحقاربيجعلهاقدقبلمن

بينيالشيطاننزغأنبعدمنالبدومنبكموجاءالسجن

الحكلم-":العليمهوإنهيشاء،لمالطيفربيإن،إخوتيوبين

فاطرالأحاديثتأويلمنوعلمتنيالملكمنآتيتنيقدرب

مسلماتوفنيوالآخرةالدنيافيولييأنتوالأرضالسموات

يوسف،:انظر001،1010:يوسى!بالصالحينوألحقني

.سورة

-9186أهـ،أ-361)286أحمديوسف

مصريوآثاريخطاط،يوسفأحمديوس!أم(.429

فيولد.الكوفيالخطأنواعمنعددبإحياءاشتهركبير،

بارزامعمارياوالدهكان.فيهاتعليمهوتلقىالقاهرة

وبتشجئوتوجيه.العربيةالاثارحفظلجنةفيومهندسا

الرسمبتعلمأحمديوسفبدأ،ملازمتهخلالومنمنه

ثم،الأثريةوالأبنيةالمساجدمنالكوفيوالخطوالزخرفة

ثمأم098عامالعربيةالاثارحفظلجنةفيتلميذادخل

بالخطلإلمامهأم198عامفيهاوخطاطارلعساماعين

عملهشيفانكب،بهاهتمامهمنضاعفمماالكوفي

حروفهاوفكالأثريةالكوفيةالخطوطدراسةعلىوخارجه

ونجحكتابتها،ثمقراءتهاأتقنحتىوالمقابرالمساجدفي

مصرفيالاثارعلىخطتالتيأنواعهاباممتخلاص

منهاا!شخلصهماتجاوزوقد.التاريخيتسلسلهاحعسب

ويتفنن.يبدعأخذثم،جميعاأتقنهانوعاوعشرينسبعة

تلكفكانت،نفسهالوقتفيومأثرتهالكبرىمدرستهأما

الجصيةالنوافذمثلوإتقانبدقةرممهاالتيالخطةالاثار

جوامبرمساجدوخطوططولونبنأحمدلحامعالشرقية

والجيوشيمعاذولمميديطلائعوالصالحوالأقمرالحاكم

قبابوخطوطباشا،وسليمانأخوريواحسنوالسلطان

السيدةومشهد،والغوريالشبيهويحيىيوسفإخوة

الألواحالافإلىبالإضافةالبلد،سوروأبواب،رقية

كرسامعملهأثناءونسقهاتسلمهاالتىالأثريةوالشواهد

الإسلامية.للاثارومفتشوخطاط

التىالمسابقةفيالكوفىللخطالثانيةالمرتبةحاز

عاممصرفىالأميريةالمطبعةحروفلإصلاحأقيمت

كلف.وتونسيسورياثنانإلافيهاينافسهولمام،309

منكثيراوكتب،أم419عامالدولةأوسمةب!ضابة

والصاغةالآثارولتجاروالمشاهيرالأعيانواللأمراءالخطوط

الخطفيرسائلوثلاثاللوحاتمنعدداوترك،وغيرهم

تحسينمدرسةفيال!صفيللخطمدرسأولكان.فىال!ص

فيفدفن،توفيحتىأم329عاممسذالملكيةالخطوط

خليل.محمدوالمزخرفالخطهاطوخلفه،القاهرة

العربي.الخط:أيضاانظر

2791اهـ،ا-412)346إدريسيوسف

منعدداأصدربارز،مصريوروائىكاتبأم(.199-

فنتطورفيبهاأسهمالتيالقصيرةالقصصمجموعات

منمطالإلخمسينياتمنذأساسىبشكلالعربيةالقصة

الفن،هذامسيرةفيبارزةعلامةويعد.العشرينالقرن

العربي.العالمفيأغصةاحخابأغلببهتأتروقد

بكالوريوسعلىحصل.الشرقيةمحافظةفيولد

النفسية،الأمراضودبلوم،أم259والجراحةالطب

جراحةونائبامتيازطبيبعمل.العامةالصحةودبلوم

العيني.بالقصر

الجمهورية،جريدةفيكاتبابالعملالأدبيةحياتهبدأ

لغة42إلىأعمالهترجمت.الأهراممؤسسةإلىانتقلثم

الثقافيةالحياةأثرى.مراتعدةنوبللجائزةورضيععالمية

9قدم،المسرحمجالففي،المؤلفاتمنبالعديد

المهزلةالفرافير؟؟الحرجةاللحظةمنها:مسرحيات

مجالوفي.الثالثالجنس،فرحاتجمهورية،الأرف!ية

لغة؟ليالأرخصمنها:،مجموعة11قدمالقصيرةالقصة

علىالعتبشرف،حادثةلحم؟منبيتايبمالاي

،الحراممنها:روايات01قدم،الروايةمجالوفيالنظر،

جائزةعلىحصلفيينا.السيدةالبيضاءبمحب،قصة

صدأموجائزة،مأ!46للأدبعبدالناصرجمالاشئيس

.أم099التقديريةالدولةوجائزةام889للأدبحسين

.أيوبيوسفالحتى،انظر:.الحتيأيوبيوسص
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0191أهـ،093-)1328إسحاقبنيوسف

وطنيدولةرئيسأصئأول،ملايويزعيمام(.079-

رئيسأولمنصباحتل.أم959عاملسنغافورة

-أ659منالفترةفياستقلالها،بعدلسنغافورة

.أم079

تعدالتيبيراقمدينةفيإسحاقبنيوسفولد

رافيل،معهدفيتعليمهوتلقىماليزيا،منجزءاالان

وساعدمرموقاصحافياكانوقدفلكيا.عالماكانحيث

أصبحتالتيا!للايوية،الرسولجريدةإنشاءعلى

منصبتقلدوقد.الثلاثينياتفيالملايويةللقوميةصوتا

-ا659منالفترةفيسنغافورةجامعةمستشار

.أم079

-9101هـ،005-41)0تاشفينبنيوسف

المصالى،إبراهيمبنتاشفينبنيوسفأم(.601

دولةسلطان،يعقوبأبو،الحميرياللمتونيالصنهاجي

منوأولمراكمق،مدينةوباني،الأقصىبالمغربالمرابطين

ابنوكان،المغربصحراءفيولدا!لسلمين.أميردعي

المرابطينزعامةتولىالذياللمتونيعمربنبكرأبوعمه

ولاه،المرابطينزعماءأول،ياسينبنعبداللهاستشهادبعد

للجهادكبيراجيشاقاد.المرابطينشيوخوبايعهالبربر،إمارة

.فاسمدينةعلىواستولى.أمرهفقوي،الأقصىبالمغرب

دولحكامأحد-عبادبنالمعتمدلنصرةوامشجاب

ملكالسادسألفونسوخطرلدرء-بالأندلسالطوائف

المسلمينالطوائفملوكيهددكانالذيالأسبانيقشتالة

الجنوبية،أممبانيابجيشهتاشفينابنفاكتسح.بالأندلس

الزلاقة،انظر:.الزلاقةمعركةفىألفونسوعلىوانتصر

معركة.

الأندلسملوكمنشهدهامنالمعركةانتهاءبعدبايعه

بإمارةلهفسلمواملكا،عشرثلاثةوكانواوأمرائها،

بإشبيليااتصالعلىوكانمراكمق،إلىوعاد.المسلمين

ودخل،الأندلسإلىالجيوش!سيرأنيلبثلمثموغيرها.

الصنهاجيين،اخرعليهاوكاننفسها،السنةفيغرناطة

إلىمعهبلكينابنوأخذفامتلكها،بلكينبنعبدالله

ثمودانيةوشماطبةمرسيةعلىجيشهاستولىثم.مراكش

كلها.الجزيرةملكلهفتموبطليموس،والثمبيليابلنسية

والأندلسوالأقصىالأوسطالمغربسلطانهوشمل

دولته.لمصالحضابطاحازماوكان.العباسلبنيوخطب

بمراكش.توفي

البربردول

موقعة،الزلاقة

الموسوعةفيعلةذاتمقالات

عبادلنالمعتمددولةالمراللإن

تاريخ،المغر!مراكق

،التبريزيانظر:.التبريريالحسنبنيوس!

الحسن.بنيوسف

يوسف.أبو،شيبةابنانظر:.شيبةبنيوسماأبو

م(.846-؟هـ،231-)؟يحيىبنيوسما

إلىنسبته.الشافعىالمصريالبويطييحيىبنيوسف

ورعاكانبمصر.الأدنىالصعيدأعمالمنقريةبويط

الفقهالشافعيعنأخذ.اللهذكرعنيفترلازاهدا

شيخهرشحهوقد.تلاميذهأعلممنوكان،والحديث

مكانهالدرسحلقةيتصدرأنموتهمرضفىالشافعي

إليهوصلماعلىحسد.البويطيمنأعلمأحدليس:وقال

أبيبنمحمدبهفوشى،مرموقةعلميةومكانةشهرةمن

إلىبإحضارهفأمر،الواثقالخليفةإلىالحنفيالقاضيالليث

خلقفتنةفيوامتحنبالحديد.مكبلاإليهافحملبغداد،

إلىبهوظلالسجنفأودع،مادعوهإلىيجبفلمالقران

أبو:منهمالعلماءمنكبيرعددعليهتتلمذ.توفيأن

والقاسم،الحربىإسحاقبنوإبراهيم،الترمذيإسماعيل

عدةله.الرماديمنصوربنوأحمد،الجوهريالمغيرةابن

انحتصرمنها:،والفقهيةالأصوليةاراءهفيهابثكتب

ببغداد.توفي.الفرائضكتابالصغير؟انحتصرالكبير؟

يوسف.،خليفانظر:.خليفيوسص

صدرأقاعراعرشا.(-م4391)جمأسعلى،يوسص

يعد.القصةوكتابةالترجمةومارسالدواوينمنالعديد

المعاصرين.العربالشعراءطليعةفى

،العراقجنوبالبصرةمحافظةفىيوسفسعديولد

دارفيتخرجنفسها.المنطقةفيالثانويةدراستهوأكمل

،أم549عام(العربيةاللغة)قسمببغدادالعلياالمعلمين

لمضايقاتالوقتذلكمنذوتعرضالتدري!ي!.فيوعمل

فيماالأنظمةعنلخروجهالمتعاقبةالعراقيةالحكوماتمن

وعاشلها،والتحضيرالثقافيةالمهرجاناتبحضوريتعلق

سفرجوازاتحاملا،ومتعاقبةطويلةفتراتالمنفىفي

بلدانبينمتنقلابلدهخارجيعيشومايزال،مختلفةعربية

والإنجليزيةالفرنسيةاللغتينإلىشعرهترجم.وغربيةعربية

فيشعرهحولالجامعيةالأطروحاتمنالعديدوكتب

)سابقا(.السوفييتيوالاتحادوفرنساالعربيالوطن

شأن،مراحلثلاثةإلىيوسفسعديشعرينقسم

.الخمسينياتفترةفيظهرواالذينالعربالشعراءبعض

إلىانتقلثم،البيتيةأوالعموديةالقصيدةبكتابةبدأفقد

قصيدةبكتابةبدأالثالثةالمرحلةوفى،التفعيلةقصيدة

السياسيةبالقضايامهتمجميعاقصائدهفيوهوالنثر.
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النضاليونشاطهمواقفهتعكسالتيالعامةوالإنسانية

معروفلكنه.الفلسطينيةالمقاومةصفوففيلاسيما

وإعادةاليوميةالتفاصيلالتقاطعلىالفائقةبقدرته

بالإضافة،الاهتمامهذاأدىوقد،شعريةبرؤيةتشكيلها

صفوفأ!اسئبيناتأثيرهإلى،النثريللشكلتبنيهإلى

فيالسبعيسياتكجيلأصشعراء،امنسناالأصغرالجيل

النثرقصيدةشعرأءالخصوصوجهوعلى،العربيالعالم

روادها.منيعتبرالتي

اللغةمنالأعمالامنالعديديوسفسعديترجم

انظر:.العشبأوراقوسمانوالتككتابال!نجليزية،

كفافياليونانيينللشاعرينترجمكما.والت،ويتمان

بالإضافةمطبوعةقصصيةأعمالوله.ريتسوسويانيس

كتب.فىالمجموعةالمقالاتمنالعديدإلى

.الأدب،العربى،العراق:أيضاانظر

أعريماأسقرآناسورمنيوسفسورةسور؟.يوسص،

عدد.عشرةالثانيةالشريفالمصحففيترتيبهاا!لكية.

يوسفتسميتهاوجاءت.آيةومائةعشرةإحدىآياتها

بنيوسفاللهنبىقصةعنالحديثأفردتلأنها

البلاء.أنواعمنالسلامعليهلاقاه،ومايعقوب

يوسفقصةوفصلتال!نبياءقصصالسورةتناولت

إخوتهمنوالشدائدالمحنضروبمنلاقاهوماالسلامعليه

نجاهحتىاسمجنوفيمصرعزيزبيتفيالاخرينومن

الله.

ألمملوبهاأنإلامكيةأنهارغمالكريمةالسورةهذه

التهديدجومنأخرجهاالممئاللطيفالقصمصي

اللهر!حولع!الكريمةالسورةنزلتوالوعيد.والإنذار

في،عليهوالنكباتالشدائدتواليبعدهود،بعدك!!

،والمؤمنونالرسولفيهيعانيكانالذيالوقتذلك

اللهنزل،قريشجاهليةفىوالانقطاع،والغربةالوحشة

آلامه.ولتخفيفورسولهعبدهأضسليةالسورةهذه

اللهلرسولتسليةالصديقيوسفقصةجاءتوهكذا

والطمأنينةوالراحةوالأنسالبشرتحملوجاءتظ!عد،

الضيق،بعدالفرجمنفلابدالأنبياء،دربعلىسارلمن

وعبر،دروسالسورةوفىالعسر،بعداليسرومن

أحجيبة،االأخبارابروائعحافلات،بالغاتوعظات

الغريبة.وال!نباء

القرآنآيات)ترتيبالكريمالقرآن:أيضاال!

.السلامعليهيوسف؟الكريمالقرآنسور(بموسوره

.(-أم269،أهـ-)345شاهينيوسف

الأفلامعشراتأخرجكبير.مصريممينمائيمخرج

منعدداونالفيها،الأدواربعضبأداءوقامالسينمائية

العالمفيالسينمافنتطويرفىوأسهم.العالميةالجوائز

الحديثة.وأفكارهبتقنياتهالعربي

وحصلالإسكندريةبمحافظةام269ينايرفيولد

"باسادينامعهدمنالمسرحوفنوردرامافىالماجستيرعلى

المتحدةبالولاياتبكاليفورنيا"بيركلىوجامعة

السينمائيةالمهرجاناتكافةفىمصرمثل.الأمريكية

وثلاثةسينمائيافيلما03منأكثربإخراجقام،الدوأسة

صراع،النيلابن:الأفلامهذهأهمومن.تسجيليةأفلام

صلاحالحديد؟بابالعصفور،؟الأرض،الواديفي

الأيوبي.الدين

منويعتبر،والنياشينالأوسمةمنالعديدعلىحصل

ومنها:،العالميةالجوائزحازواالذينالعربالخرجينأكثر

فرنسامنوالادابللفنونالأولىالدرجةقائدوسام

برلينبمهرجانالخاصةالتحكيملحنةوجائزةام(،)879

)بردينليهإسكندريةفيلمهعنالفضىأصدبواأم(،!)78

هذا.والتمثيلالإخراجفيعالميةوجائزةام(789

وسام:مثلالأخرىالعربيةالجوائزإلىبالإضافة

للفنونووسامأم(!)64مصرمنللفنونالاستحقاف

وفىأم(.889قائد،أم079)فارستونسمنوالآداب

لل!سرحبجماليونمسرحيةبإخراجقامام،399عام

عاموفى.الفرنسيةالمسارحأكبرفرانسيز،الكوميدي

عنفرنسا،،كانمهرجانجائزةعلىحصل،أم799

السينما.صناعةانظر:المصير.فيلمه

م8291،هـ-أ43)7لتواباعبد،يوسف

أديب،يوسفأحمديوسفعبدالتواب(.

العلومبكالوريوسعلىحصلبمصر.ولد،مصريوباحث

.أم949عامالقاهرةبجامعةالتجارةكليةمنالسياممية

فىتقديريةجوائزعدةحاز

س"!غ؟كأمن،الأطفالأدبمجال

الدولةخجائزةأهمها

اغ-ءب-الأطفالأدبفىالتشجيعية

-""--ء-ولعماممعام759عام

كا؟!كأالطقةمنوالفنونالعلوم

نمر3ش---ر-اليونسكووجائزة،لأولىا

ننلأص-=عامالأميةامحوفيالعالمية

-كا!بخ!الذهبيةوالميداليةام،759

7،!!!،مح!العربيةالإذاعاتاتحادمن

!يه!؟برتفرعومنحة،أم989عام

ك!للأطفالللكتابةالدولةمن

يوسفعبدالتوابعاممنسنواتعشرلمدة



375متنزه،الوطنىيوسيميتى

اكتابا07نحوبتأليفقامأم.859عامحتى7691

والوطنيةالأدبيةالقصصمنها:كثيرةمجالاتفىللأطفال

تأليفهذلكإلىيضافوالفكاهيةالإسلاميةوالمسرحيات

ورعايةالأطفالتربيةمجاليفيللكبارالكتببعض

المؤتمراتفيالأبحاثبعشراتواشتراكه.المعاقينالأطفال

الدولمنالعديدفيالأطفالأدبحولالعلميةوالندوات

العربية.

عامفيالعربيللأدبالعالميةفيصلالملكجائزةحاز

.أم199هـ،ا114

ام(.029-؟اهـ،933-)؟العظمةيوسص

ولد.الفرنسيالاحتلالقواتحارب،سوريمناضل

ستالعمرمنولهوالدهوتوفي.بدمشقالشاغوربحي

العسكريةبالمدارسوالتحق،بدمشقتعليمهتلقى.مشوات

بتركيابإسطبولالعاليةالحربيةالمدرسةفيتخرجثمفيها،

أركانشهادةعلىحصل.م3091عامثانملازمبرتبة

بالحكومةوالتحق.م9091عامألمانيامنالعلياحرب

كان.السوريةالقواتفيلينخرطدمشقفىالعربية

وقد،بعروبتهمعتزاكانكما،لدينهمخلصامسلماالعظمة

وقواتالسوريينبينفاصلةمعركةمنلابدأنهأدرك

علمهخوضهامنيمنعهيكنولم،ببلادهالفرنسيالاحتلال

معركةفيقومهشرفاءمعاشتركولذاسيخسرها؟بأنهسلفا

.الشهيرةميسلون

المعركة،هذهفيمعهواستشهدواقاتلوامنأبرزومن

ميسلونفيالاشتراكأناعتقدواالذينالمسلمينعلماء

ولوالمسلميؤديهاأنيجب،مقدسةجهادفريضة

بنكمال،كيوانعبدالقادرالعلماء:هؤلاءمناستشهد.

ياسينالدرا،سليممحمدبنتوفيقمحمد،الخطبأحمد

كثير.وغيرهم،كيوانآلعميدنجيبالشيخالعلامةنجل

معركة.،ميسلون:أيضاانظر

يوسف.أبوالفسوي،انظر:.الفسوييوسصأبو

يوسف.أبو،الكنديانظر:.الكئدييوسصأبو

731هـ،أ82-ا1)3يعقوب،يوسفأبو

بنخنيسبنحبيببنإبراهيمبنيعقوبم(.897-

أبيالإمامصاحب،القاضي.الأنصاريحبشةبنسعد

إسلاميوفقيهعالم،مذهبهنشرمنوأولوتلميذه،حنيفة

العلماء،منكبيرعدديدعلىدرس،بالكوفةولدشحهير.

منأوائلمنيعتبر.حنيفةأبووالإمامليلىأبيابنومنهم

خلفاءأيامببغدادالقضاءولىثم،بالكوفةالقضاءتبوأوا

مذهبتقنينحاولوالرشيدوالمهديالهاديالعبالر:بني

الذيالخراجكتابهوجامعكتابوله،حنيفةأبيالإمام

ومنها:أخرىكتئالهأنكما.كثيرةشروحلهصدرت

اختلافوكتاب،الجوامعبمالمبسوطبمالفقهأصول

يوسف.أبيالإماممسندوكذلك،الأماليالأمصار،

أبيالإمامأستاذهعنالكتبمنعدداروىأنهكما

لبدها،والموالحالليمونفصيدةمنفاكهةاليوسدى

ولمعظمخضراء.فلقاتذاتوبذوربالعصيرمكتنز

الداخلىالجزءعنانفصالهايسهلقشرةاليوسفيأصناف

المهجنةوأنواعهااليوسفيفاكهةتكون.للأكلالصالح

ويعد.الموالإلحمضيةمنكبيرةمجموعةالأخرى

أنواعبينمنوالكلمنتيناوالتانجرينالساتوسماس

وهوالطنجالمثلمهجنةأصنافوهناك.اليوسفي

الصنفوهووالتانجور،فروتبالجريبالمهجناليوسفي

.بالبرتقالالمهجن

فيالانويزرع.أليوسفيموطنآسياشرقيمناطقتعد

وأسبانياواليابانوإيطالياوالصينوالبرازيلومصرالمغرب

.الأخرىالدولوبعضالأمريكيةالمتحدةوالولايات

2.الموا:أيضاانظر

يوسيميتيمتنزه.متدرهالوطئي،يوسيميتي

كاليفورنياوسطشرقىفىكبيرةبريةمنطقةالوطني

وتبعدنيفادا،سييراجبالفىتقع.المتحدةبالولايات

كما001وبها،فرانسيسكوسانشرقيكم032حوالي

وهىسييرا،أعاليإلىالممراتمعظموتؤدي.الممراتمن

وقمم،المتدفقةوالجداول،الرائعةالبحيراتمنمنطقة

المسننة.الجبال

العامة،بالحديقةالموجوديوسيميتىمتحفويحتوي

الحياةعنوعروض،الهنديةالمعروضاتمنمجموعةعلى

للمنطقة.البرية

منوأكثر،الحيواناتمننوعا06منأكثرويعيش

فيهاوتكثر.والجبالالغاباتفيالطيورمننوع002

03منأكثرعلىأيضايوسيميتيوتحتوي.الغزلانوالدببة

.النباتاتمنصنف003.1منوأكثرالأشجار،مننوعا

.الكبيرةالشهيرةالأشجارمنصغيرةكاباتثلاثوهناك

جنوبيكم56بمسافةوتبعدماريبوزا،هيغابةوأشهر

المسماةالضخمةالشجرةعلىوتحتوي.يوسيميتيوادي

عشرةمنأكثرإلىقاعدتهاقطرطوليصلوالتي،بالمنقطة

.أمتار

يوسيميتيمتنزهإنشاء،الأمريكيالكونجرسقرر

لمالوطنيالمتنزههذاولكن.ام098عامفيالوطنى
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تخلتوقد.جروفوماريبوزايوسيميتيوادييتضمن

أضيفتتما،الفيدراليةللحكومةالمناطقهذهعنكاليفورنيا

الوطنيالمتنرهويحتوي.أم609عامفيالوطنيالمتنزهإلى

علىوالتزحلق.السياحيةالراحةوسائلمنكثيرعلى

الأنشطةوتتضمنسييرا.أعاليفىمحببةرياضةالجليد

والجولف،،الأ!سماكوصيد،الخيلركوبالأخرى

والسباحة.والمشي،والتنس

أكثرمن،يومحيميتيوادييعتبر.يوسيميتيوادي

ارتفاععلىالواديويقع.للإعجابالمثيرةالمناظر

العامة.الحديقةقلبفيام/002

قوةوهيماريبوزا،كتيبةشرعتأم851عاموفي

هنودمنمجموعةأسرفي،المتطوعينمنمقاتلة

غاراتعدة،يوسسيميتىرئيستينايا،قادثم،يوسيميتى

نيفادا.لسييراالسفحيةالتلالعندالبيضالمستوطخينضد

الذيأطواديبالعودةالأمر،آخرفىلهوسمح،أسرهوتم

قبيلته.باسمسمي

ملايينمنذبكاليفورنيا،نيفاداسييرات!صنتوقد

عندمامتدرجةأرضيةثوراناتسلسلةبوساطة،السنين

فيالمتدفقميرسيدنهرمياهسرعةوازدادتالجبالارتفعت

لنهرالضيقالممرونحتت،جارفبشكلالغرباتجاه

الأنهاربعدفيماتدفقتثم)7(.الرق!اهيئةعلىميرسيد

شكلعلىأمل!مىوادإلىالضيقالممروحولت،الجليدية

بأعمقالضيقةممراتهاحفرالروافدتستطعولم)ر2(.حرف

،الممراتهذهالجليديةا/اللأنهاروجردتميرسيد.ممرمن

متعلقة.أوديةكةتا

معظميراهشملالأولبريدالفيلشملال.الشلالاتر

للواديالجنوبيالسورالشلالهذاويزين.يو!يميتيزائري

.م981قدرهبانحدار

خوربوساطةيومميميتىشلالاتتكونتوقد

قاعمنم973بارتفاعالمنحدرواديهامتخطية،يوسيميتي

.الوادي

ويبلغ،م436إلىأمحلويةاالشلالاتارتفاعويصل

الشلالاتارتفاعأما.م89السفلىالشلالاتارتفاع

ويصل.م602إلىفيصل،الاخرينالركامينبينالصغيرة

حواليإلىيوسيميتيلشلالاتالإجماليالارتفاع

كم..8،

بحدةالصخريةالكتلمنعدديبرز.الصخريةالكتل

ارتفاعإلىالقبةنصفيبرزكما،الواديقاعمن

.الواديقمةعندم2)007

أحجاركتلأضخممنتعتبرالتيالكابيتانوترتفع

فوقام)001بحواليرأسيةبطريقة،الكاملالجرانيت

فيمو!أعلىوهي،ريعستكلودوتقف.الضيقالممر

فوقمترآلافثلاثةمنيقربمابارتفاع،يوسيميتيوادي

.ا!ادياأرضية

الغربيالشمالىالجزءفييقع.هيتشيهيتشوادي

)الأنهاروالمثالجتيولومننهرأحاطهوقد،الوطنيالمتنزهمن

واديبهاتكونالتيلفسهالالطريقةالقديمة(الجليدية

فوقتيولومن،لنهرالكبيرالضيقالواديويقع.يوسيميتي

.الشرقناحيةمنهيتشيهتش

فائقة،بسرعةالضيقالواديخلالالنهرويندفع

نتجوقد.مترأتكيلوستةامتدادفيأم/02.بانحدار

والشلالاتالصغيرةالشلالاتمنكثيرتكونذلكعن

منسلسلةوهي،السواقيمساقطمتضمنة،العادية

المذهلة.الهوائيةالماءدواليب

وقد،أم2إلىالهوائيةالدواليبهذهلعضوترتفع

علىشسديدانحدارفي،كالشلالأضهراسقوطعندتكونت

الصخرية.بالعوأئقترتطماالتى،الجرانيتيةضفافه

منطقةوهيتيولومن،مروجعبرتيولومننهرويتدفة!

كما،هناكخيامهمالسواحيقيمحيثبمواسعةحشاش

تيناياوبحيرة.الجباللمتسلقىأساسيامخيماأيضاتستخدم

،بحيرةأكبرتيوجا،طريقمروجمنتملالقربالتي

عددهايصلالتيالبحيراتأجملمنالكثيرونويعتبرها

يوسيميتي.فيبحيرة003إلى

فيقي،دنيهاعلىعادةيطلقالذيالاسمااليوطوييا

لنوعبالتحديداليوطوبياوترمزمثاليا.فيهاشىءك!!يبدو

وتطلق.مثالىواجتماعياقتصادينظامله،المجتمعاتمن

التيالمثاليةالإصلاحيةوالخططالأفكارع!ىيوطوبياصفة

عنلبعدهان!ا،المجتمععلىتطبيقهاأوقبولهايمكنلا

الحقيقي.الواقع

شهير،لكتابعنوانااليوطوبياكلمةاستعملت

باللغةمرةلأولالكتابهذاوطبعمور.توماسللقديصر

.أم551عامفىللإنجليزيةوترجم.أمء61عاماللاتينية

آراءالكتابيعكسحوار.شكلفيأجزائهبعضوكانت

اليوطوبيا،عنالكتبمنوكغيره.المثاليةالحكومطعنمور

والاجتماعيةالاقتصاديةالأحوالكتابهفىمورانتقد

.عصرهفيالسائدة

دولعنتحدثت،الكتبمنأخرىمجموعةوهناك

لليوطوبيا،تطرقتالتيالكتبأوائلومن.مثاليةومجتمعات

الحديثةالكتبومن.م(.ق)375أفلاطونجمهوريةكتاب

ام(،)872إيريهونبتلر،صمويلكتاباليوطوبيا،عن

أم(.)888للخلفالنظربلاميإدواردكتابوأيضا

القديسمور،الكوميونى،المجتمعأيضا:انظر

جى.اتشولز،بمأفلاطونتومالربم



773فياسلايوغو

الأدرياتيكيالبحرساحلعلىبحريميناءوهيكوتور،بلدةعلىتطلالصورةفىالجمالوهده.يوغوسلافياأنحاءمعظمتغطيالوعرةالجبال

يوغوس!فيا.حوبفي

الاتحاديةيوغوسلافياجمهوريه

أكبردولةأنقاضمنتبقىماكلهيلوصكوسلالمحيا

أقطارعدةإلىانقسمتيوغوسلافيا،أيضاتسمىكانت

تقومبقاياهاوعلى.ام299و1991عاميخلالمستقلة

والجبلصربيامنفقطتتكونالتييوغوسلافيادولة

بلجراد.وعاصمتها،الأسود

ويأتى.الجنوبنالسلافأرضيعنييوغوسلافياواسم

قدكانتيوغوسلافيةدولةأولأنمنأصلاالاسمهذا

منمجموعاتثلاثتوحيدبهدفأم189سنةتأسعست

والسلوفينيون.والكرواتالصربوهي،الجنوبيينالسلاف

ثقافةالبلاديوغوسلافيافيالشعوباختلاطوهبوقد

والثقافةواللغةالدينفيالاختلافأنغير،متنوعةغنية

يوغوسلافيا.انقسامإلىبالتالىأدى

دولةأم99وأ4691عامىبينيوغوسلافياكانت

والهرسكالبوسنةهىجمهورياتلستمنمؤلفةاتحادية

وخلالالأسود.والجبلوصربياوسلوفينياومقدونياوكرواتيا

الأولىالأربعالجمهورياتأعلنتأم299و1991عاممط

العرقيةوالمجموعاتالصرببينالمعاركفاندلعتاستقلالها،

للمعاركونتيجة.والهرسكوالبوسنةكرواتيافيالأخرى

الكرواتيةالأرضمن%03حواليالصربقواتاحتلت

المعاركتوقفتثم،والهرسكالبوسنةأرا!يثلثيوحوالي

أنهاإلا،ام299ينايرفيالهدنةإعلانإثرعلىكرواتيافي

الكرواتواستعاد،أم599فيبينهماأخرىمرةاندلعت

.الصربمنأراضيهممعظم

الأسودوالجبلصربياشكلتأم299أبريلشهرفي

ومعظمالمتحدةالأمأنغيريوغوسلافيا،اسمتحتدولة

تمبل،الجديدةبالدولةالاعترافرفضتالأخرىالدول

سبتمبرفىالمتحدةللأمالعامةالجمعيةمنطردها

التابعةالمنظماتبعضفىعضوشهابقيتوإنأم،299

.المتحدةللأم

الحكمنظام

عامفيشيوعيةدولةالسابقةيوغوسلافياأصبحت

حكمالذيتيتو،بروزجوزيفزعامةتحتأم،459
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طورتوقد.أم089سنةوفاتهحينإلىالبلاد

عنبعيداتيتوبزعامةالخاصالشيوعينظامهايوغوسلافيا

فيشيوعيةدولةأقوىكانالذيالسوفييتيالاتحادمعيوة

.أم199عامحتىالعالما

الأحزابجميعنشاطاليوغوسلافالشيوعيونمنع

تلكوفي.أم099سنةالح!هذارفعوقد،الأخرى

منمتعددةأحزابباشتراكالانتخاباتأجريتالسنة

فيالشيوعيةغيرالأحزابوفازت،الجمهورياتجميع

وسلوفينيا،ومقدونياوكرواتياوالهرسكالبومشةمنكل

والجبلصربيافيبالسلطةمتمسكينالشيوعيونوظل

بالاشتراكيين.أنفسهمومعمواالأسود،

دولةنويايوغوسلافياتعتبر.الوطنيةا!ومة

وزراءورئيسدوأ،ورئيسمنتخبمجلسوفيها،ديمقراطية

الرئيسليدأسسلطةأفإنأحمليةاالناحيةمنأنهغير.معينون

الانتخاباتاجريتوعندما.ميلوزيفتشسلوبودانالصربي

المعارضة،أحزابقاطعتهاأم299عاممنمايوفيالبرلمانية

بمعظم،الصربيالاشتراكىالحزبميلوزلفتش،حزبوفاز

انتهاجعلىالبرلمانفيميلوزيفتشتحكمسعاعدوقدالمقاعد.

شجعالصربيللتوسعالمؤيدينوكأحد.دكتاتوريةمعيا!عة

كرواتيافيالصربغيرمحاربةعلىأصرباميلوزلفتش

أراضيهم.علىوالاستيلاءوالهرمعكوالبوسنة

كلفيمنتخبوبرلمانرئيسيوجد.المحليةالحكومه

كوسوفومقاطعتاوتدخلالأسود،والجبلصربيامن

تتمتعانالمقاطعتانهاتانوكانتصربيا.ضمنوفويفودينا

غيرام،099عامحتىالذاتيالحكممعلطاتمنبالكثير

.السلطاتتلكمنذلكبعدجردتهماصربياأن

المحاكممنالعديديوجد.المسلحةوالقواتالمحاكم

الاتحاديةوالمحكمة.يوغوسلافيافيوالوطنيةالمحلية

البلاد.فىمحكمةأعلىهياليوغوسلافية

والبريةالجويةالقواتمنالمسلحةأسقواتاوتتألف!

عندالرجالويستدعىالحدود.حرسووحداتوالبحرية

المسلحةالقواتفيللخدمةالعمرمنعشرةالثامنةبلوغهم

سنةمنيوليوفيالحرباندلاعومنذشهرا.21لمدة

.أطولفترةبعضهمخدمأم199

السكان

يوغوسلافياسكانيبلكدد.وأصولهمالسكان

منهممليونونصفمليونيعيش،نسمة000319.01

نيسهيالأخرىالرئيسيةوالمدنبلجراد.العاصمةفي

وبريستينا.بقا(معا)تيتوجرادوبودجوريكاونوفياد

أسلافهماإنىصرليافىالشعبثلثيحواليينتسب

إلىينتمونالأممودالجبلشعبثلثيأنكماالصرليين،

أهلمن9%و.باسمها.يسمونالتيمنطقتهمنفس

منويوجد.الألبانىالعرقمنينحدرونمسلمونكوسوفو

الكرواتيونصربيافىالأخرىالعرقيةالمجموعاتبين

موجزةحقائق

.دللحرا:صمةالعا

الكرواتية.الصرليةاسلغةا:الرسميةاللغة

الاتحادية.يوعوسلا!ياحمهورية:الرسميالاسم

الجموبإلىالشمالم!مسافةأبعد.أك!173.202:اللساحة

كم.038العر!إلىالترقوم!،كم4!.

مستوىالأدنى.م656.2دارافيكاجملارتفاعأعلى:الارتفاع

الساحل.امئدادعلىالمحرسص!اث

نسمة،007319.01":أ!!6عامتقديرالس!صادعدد:السكان

،ريفيون%35!لىالسكااضوريعا20شحصاكم19:ليةالسكاالكتافة

نسمة.أالا)00.936بم1002لسةالمقدرحصر.%47

الدرة،العت،التينالكرز،الالقار،:الزراعة:الرئيسيةالمنتجات

البطاطس،،البرقوقالخمازير،،الكمترى،الدراق،الزيتود،ميةالشا

لإسمنت،ا،لسياراتا،لألومنيوما:لصناعةا.القف،التغ،لأعاما

لعدين:ا.تحناالشا،لسميحا،للدائنا،لورقا،لفولادوايدلحدا

الزنك.،الرصاص،السحاسخام،الححريالفحم،ال!وكسيت

السلاهـ.أيها:الوطيالنشيد

النقود.انظر:،الصعرىالوحدةلمعرمةالدينار.:العملة

والأبيفه!الأررقاللونمنأفقيةأشرطةم!يت!صناليوغوسلافيالعلم

.أم299عاممذاتخدتالتيالوطسيةالألوادوهيوالأحمر.

شبهمنجانباوتؤلفأوروبالترقيحنو!أقطارأحديوغوسلافيا

.الملقانحزيرة

-
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والسلوفاكيون،والرومانيونالأسودالجبلوأهلوالمجريون

أخرىعرقيةمجموعاتالأسودالجبلفيتوجدكما

.والصربالسلافوالمسلمينالالبانيينعلىتشتمل

الصربيةاللغةالأسودالجبلوأهلالصربيتحدث

فيالسيريليةالهجاءحروفويستخدمون،الكرواتية

الروسيةاللغةفيالمستخدمةالحروفنفسوهي،الكتابة

المجموعاتمنكثيروشكلم.الأخرىالسلافيةواللغات

ومعظمهمالخاصةلغاتهميوغوسلافيافيالأخرىالعرقية

الكرواتية.الصربيةاللغةشكلمون

فيالسكاننصفحوالييقيم.المعيشةأطط

يقيمونالمدنفىالموجودينمنوكثير.الحضريةالمناطق

غالباالضواحيأهلويقيم.قديمةعماراتأوبيوتفي

لمماكنيمنكثيريمتلكبينما،حديثةعماراتفي

أوالحجرأوبالاجرمبنيةصغيرةمنازلالارياف

الخشب.

المتبلةواللحومالشواءبأنواعالصربيةالمطاعموتشتهر

التوابل.كثيرةوالسلطةبعناية

القدمكرةسيماولا-الرياضيةالألعابوتجتذب

الصيدالشتاءألعابومن.المشاهدينمنكثيرا-والسلة

موسموفي.الجبالعلىوالتزلجالقدمينعلىوالنزهة

ورياضاتالسمكوصيدالسباحةالمواطنونيمارسالصيف

الأدرياتيكي.البحرفىأخرىمائية
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علىالحديةالمبالىتطلمدنها.وكرىيوغوسلا!ياعاصمةبلجراد

المديه.قل!ليا!زدحمةاورارع

الكنيسةإلىالأسودالجبلوأهلالصربمعظموينتمى

دينية.واجباتأيةيمارسونلاأوالصربيةالأورثوذكسية

اللوثريةأعنيسةاإلىينتمونوالسلوفاكالمجريينمنوكثير

اللإنجيلية.

الابتدائيوالتعليم.يوغوسلافيافيمجانيوالتعليم

يستمروقد.عشرةوالرابعةالسابعةسنبينإجباري

أوفيالمهنيةالمدارسلمجاحدىالدراسعةفيذلكبعدالطالب

ثلاثوفىبلجرادفيجامعاتوتوجد.الثانويةالمدرسة

.أخرىمدن

والمناخالسطح

واقعةوهيأك!20،2)173يوغوسلافيامساحةتبلغ

أقاليمثلاثةإلىالبلادوتنقسمأوروبا.شرقيجخوبفي

السهول3-الداخليةالمرتفعات2-الساحلىالإقليم-ا

نونية.البا

امتدادعلىالأرضمنضيقشريط.الساحلىالإقليم

التربةمنوقليلصخريةمنحدراتوفيهاالأدرياتيكيالبحر

الحرارةتهبطماونادرامعتدلالإقليمهذاوجو.الخصبة

الصيفموسصويتميزالشتاء.أثناءالتجمددرجةتحت

.والجفافوالحرارةبالشمس

جبالوتسير.وجبالتلالأكثرها.الداخليةالمرتفعات

جبالوترتفعالأدرياتيكيالساحلبمحاذاةالديناريةالألب

الزلازلتضربماوكثيرا.الشرقيةحدودهاعلىالبلقان

والقرىالمدنمنعدداشديدزلزالدمروقد.المناطقهذه

فيوتسببأم،979سنةالجخوبيةالمرتفعاتمنطقةفي

الساحلى.الإقليمفيشديددمار

معقارساالشتاءيكونالداخليةالمرتفعاتوفي

أوأئلفيغزيرةأمطارتهطلكما،بكثرةالثلوجهطول

ودافئةالجبالفيباردةالصيفمواسموتكون.الصيف

.الوديانفي

ويتألفيوغوسلافيا،شماليفىتقع.البانونيةالسهول

بعضتتخللها،مستويةأرضمنالإقليمهدأأنحاءأكثر

اليوغوسلافيةالأراضيأخصبوفيها،المنخفضةالتلال

شتاؤهاويتميزالبلاد.فىالرئيسيةالزراعيةالمنطقةتعتبرالتي

أمطاروتسقطوجافا.حاراالصيفيكونبينما،بالبرودة

حدوثفىوتتسبب،الربئوالخريفأثناءغزيرة

.الفيضانات

نهريوغوسلافيافىالأنهارأهما.والبحيراتالأنهار

خلالمنويجريالمجر،منالبلاديدخلالذيالدانوب

مضيقعبررومانياأرضيدخلثمومن،البانونيةالسهول

الدانوبلنهرالرئيسيةالروافدأما.الحديديةالبوابةيسمى

وأكبروتيسا.وسافامورافاأنهارفهييوغوسلافياداخل

داخلإلىتمتدالتيسكوتاريبحيرةهيالبحيرات

الألبانية.الأراضى

قتصادلاا

يوغوسلافهيافىالسلطةالشيوعيينتسلمإثرعلى

بلدإلىزراعىقطرمنيوغوسلافيالتحويلبالعملبدأوا

النموتشجعاقتصاديةبرامجالح!صمةوتبنت.صناعي

دأبتالبدايةوفي.المعيشةمستوىورفعالصناعى

البرأم!تلكوتطويرتطبيقعلىالحكوميةالوكالات

نظامتطبيقالخمسينياتخلالباشرتالحكومةول!ش

منالاقتصاديالتخطيطتنفيذبموجبهاجرىذاتيةإدارة

والمناجم.المصانعمثلالختلفةالمؤلسساتفىالعاملينقبل

فيماالأهدافبتقريرالعاملينمنمؤلفمجلسيقومإذ

إلىذلكفىوالأجورمستندينوالأسعاربالإنتاجيتعلق

الحكومةأعلنتأم299عاموفي.الحكومةإرشادات

نظامإلىبالانتقالالخاصةخططهاالجديدةأليوغوسلافية

الأعمالأصحابفإنالنظامهذاوبموجب.الحرةالسوق

والأسعارالإنتاجنوعيةيقررونالذينهموالمديرين

ليف.والتكا

منكبيراعدداتستخدمالزراعةزالتولا

الأسودوالجبلصربيافيالمزارعونويقوم.اليوغوسلافيين

الأبقاريربونأنهمكما،والتبغوالبطاطسالذرةبإنتاج
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والبلدالقرىمنإليهالناسيحتذ!صربياجمهوريةفيريفىمعرص

.الأحرى

التيالأخرىالمهمةالمحاصيلوتشملوالخنازير.والأغنام

والزيتونوالعنبوالتينالكرزالأسودالجبلفيتنتج

الزراعيةالأراضيوتغص.والبرقوقوالكمثرىوالدراق

تقريبا.يوغوسلافيامساحةنصف

المصادرمنالبلادأرأضيربعتغطيالتيوالغابات

حيثأيضا،معدنيةمواردالبلادفيوتتوفر.المهمةالطبيعية

النحاسوخامالحجريوالفحمالبوكسيتمناجمتوجد

والغازللنفطمنتجةآباروتوجد.والزنكوالرصاص

الأدرياتيكي.البحروفيالبانونيةالسهولفيالطبيعي

والسيارأتالألومنيوماليوغوسلافيةالمصانعوتنتج

والنسيجواللدائنوالورقوالفولاذوالحديدوالإسمنت

بلجرادمنيمتدللطرقجيدنظاموهناك.والشاحنات

سيماولاأخرىأنحاءفيأماالأنحاء.سائرإلىالعاصمة

وتوجدتطورا.أقلالطرقفإنالأسود،الجبلمنطقةفي

وبريشتيناوبودغوريكاونيسبلجرادفىمطارات

.وتيوات

نأمنذالرقابةمنصربيافياللاتصايلاتعانتوقد

وضعحيثأم،989عامفيرئيساأصئميلوزيفتش

الإشرافتحتالرئيسيةالصحفمناثنتينميلوزيفتش

بلجرادفىالأخرىالصحفمنعددويصدر.الحكومى

وبودغوريكا.ونوفياد

والمنتجاتالماشيةوبيعلشراءالمعرضإلىالمزارعوديأتى.المجاورةات

تاريخيةنبذة

فييوغوسلافيانحوالسلافيينمنمجموعاتانتقلت

بولنداجنوبمنإليهامهاجرين،الميلاديالسادسالقرن

كلوقامت.الجنوبيينبالسلافذلكبعدوعرفواورومسيا،

فمثلابها.الخاصةالمستقلةدولتهابإنشاءسلافيةمجموعة

وبحلولصربيا.الصربوأسسكرواتيا،الكرواتأسر

تقريئاكلهاالجنوبيينالسلافأراضيكانتأم004عام

سلوفينيا،النمساحكمتحيث،الأجنبيالحكمتحط

تحكمكانتالعثمانيةوالدولةكروأتيا.المجريونوحكم

مقدونياالانيسمىماكذلكتشملكانتالتيصربيا

مقرهموكان-العثمانيونكانكذلكالاسود،والجبل

الإقليموكان.والهرسكالبوسنةيحكمون-ألحاليةتركيا

تحتكرواتيا،منجزءوهودالماشميا،المسمىالساحلي

البندقية.أهلحكم

فيالحركةهذهبدأت.السلافيينتوحيدنحوالتحرك

سلوفينياتوحدتفقد.الميلاديعشرالتالممعالقرنأوائل

ارتبطاثم،الفرنسيالأولنابليونحكمتحتوكرواتيا

ولكنوالمجر.النمساحكامهابسبيرجبآلرسميةبصورة

شجعتالأجلقصيرةوالكرواتسلوفينيابينالاتحادفترة

الجنوبيين.السلافييندولةلتألمسيسالسعيعلىالطرفين

سنةالعثمانيينمناستقلالهانالتالتيصربياواهتمت
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التيالمجر-النمسادولةأنغير.الحركةبهذهأم878

المنطقةهذهمنحدونحالتمسلوفيسياتحكمكانت

البوممنةبضمقامتذلكإلىإضافةإنهابلاسعتقلالها،

لهرسك.وا

فيالجنوبيينالسلافبتوحيدلبةالمماإالحركةاشتدت

كافريلوأقدمأم419يونيو28وفي.العشرينالقرنأوائل

الأرشيدوقاغتيالعلى،البوسنةمنصربيوهو،برنسيب

النمساواتهمتسرايين!و.فيفرديناندفرانسيسالنمساوي

عليهموأعلنت،الاغتياللهذابالتخطيطالصربالمجر-

نهايةوفى.الأشلىاالعالميةالحرببدايةشكلمما،الحرب

فامشطاعأم،189سنةبالهزيمةالمجر-النمسامنيتالحرب

الخاصة.دولتهمتأسيسالجنوبيون

مملكةسميتجديدةدولةتشكلت.جديدةدولة

ديسمبرأشلفىوالسلوفينيينوالكرواتالصرب

والكرواتأ!رسكوااجوسنةامنتتألفوكانت،أم819

بيترالملكوأصبحوسلوفيميا.وصربياالأسودوالجبلودالماشيا

مسناشيخاوكان.الجديدةللدولةملكاصرلياملكالأول

البلاد.حكمفىألكسندرابنهعنهنابلذلكومريضئا،

.الأولألكسندراطلكباسمابنهخلفهبيترتوفىوعندما

السلوفينيوناعتقدإذ،المشاكلظهرتماوسرعان

الحكومة،فيأكبربنفوذيتمتعونالصرببأنوالكروات

وأوجدت.المحليةشؤونهملإدارةأوسعبسلطاتوطالبوا

مشاكلالبلادفىالموجودةالكثيرةالعرقيةالمجموعات

.للوحدةأخرىإضافية

سنةيوغوسلافيااتخذتهالذيالدستوروكان

نأغير،دستوريةملكيةالدولةكونعلىينصأم129

،أم929سنةالدستورإلغاءعلىأقدمألكسندرالملك

البلادوسمىدكتاتوريا،حكماالبلاديحكموبدأ

القوميةالمجموعاتتوحيدألكسندرحاوليوغوسلافيا.

الصربيةاللغةهيواحدةلغةاسعتخدامعلىبإجبارهم

جديدةسياسيةتقسيماتأوجدكذلك.الكرواتية

تسببمما،العرقيةللمجموعاتالتاريخيةالحدودتتجاهل

الملكاغتيلوقد.المجموعاتبينالعلاقاتإلىالإساءةفى

مجموعةاستأجرتهبلغاريشخصيدعلىام349سنة

عاما11العمرمنالبالغالثانيبيتروكان.كرواتيةإرهابية

الأميرالأمراتولىولذلكالبلاد،حكميتولىأنمنأصغر

أل!صشدر،سياسةنهجعلىسارالذيبيتر،عمابنبول

.المجموعاتبنالمنازعاتفاستمرت

الىردولبنالحرباندلعت.الثانيةالعالميةالحرب

بريطانيابينه!اومنوالحلفاءوإيطاليا،ألمانياتتزعمهاالتي

لذلك،للحرباستعدتقديوغوسلافياتكنولموفرنسا.

معالطبةعلاقتهافيالاستمرارحاولتحكومتهافإن

تأثيرتحتالمحوردولجانبإلىانضمتأنهاغير،الجالبين

الجيشإثارةإلىالخطوةهذهأدتوقد.الألمانيالضغط

اجتاحتام149أبريل6وفىيوغوسلافيا.عرشضد

بعداليوغوسلافيالجيعقواستسلمالبلاد،الألمانيةالجيوش

إلىالاخرونالحكومةوأركانبيتروهربيوما،عشرأحد

المنفى.فىحكومةوشكلوا،لندن

الأخرىالمحوروجيوشالألمانيالجيشاحتل

أنهاغير،مستقلةدولةكرواتياأعلنتوقد.يوغوسلافيا

حركةوانتشرتالمحور.دولإشرافتحتالواقعشىكانت

إلىبعضهمفانضم،اليوغوسلافيينبينالمحورضدمقاومة

تيتوبروزجوزيفيقودهامجموعةوكانوا،الموالين

مجموعةإلىآخرونمواطنونوانضم.أصشيوعىاوالحزب

الموالونوكانميخائيلوفتش.درازابقيادةتشيتنيك

التشيتنيككانبينماشيوعيةحكومةتش!ج!إلىيهدفود

بيتر.الملكح!صمةيؤيدون

فيكانتابينمابينهمافيماالمقاومةمجموعتاتقاتلت

الحلفاءوناصر.ألاحتلالجيوشتقاتلاننفسهالوقت

بالأسلحةبتزويدهمالأمر،أولشيتشيتنيكمجموعة

،أم439سنةذلكعنتوقفواولكنهم،والتجهيزات

فعاليةتبديتيتوقواتأنوجدواعندماالمواليندعموبدأوا

المحور.جيوشمقاومةفيأكثر

الشعوبدعمعلىالموالونحصل.الشيوعىالحكم

ألف!ام439نوفمبروفي.بسرعةاليوغوسلافية

البوسنة)داخلجاجافيمؤقتةحكومةالشيوعيون

احتلالمنبلجرادتحريرواستطاعواحاليا(،والهرسك

حكموبدأوا،العامنفسفىالحلفاءقواتبمساعدةالمحور

فيالثانيةالعالميةالحربوبانتهاء.العاصمةمنالبلاد

قبضتهموالشيوعيونتيتوأحكمأم459مايوفىأوروبا

يوغوسلافيا.على

نوفمبر92فىجمهوريةيوغوسلافياأصبحت

الشعبيةيوغوسلافياجمهوريةاسمتحتأم459

إلىبيترالملكيعدولم،الملكيةألغيتوقد.الاتحادية

فإنهمالشيوعيالحكممعارضوأماأبدا.ذلكبعدالبلاد

سنةميخائيلوفتشوأعدمالبلاد.عنأبعدواأواعتقلواإما

لمدينةالكاثوليكالرومانبطريركولممجن،أم469

الشيوعية،مقاومىمنوكان،ستيبيناكألويسياسزغرب

الشيوعيالحزبوأصبحللأعداء،بمساعدتهاتهمأنبعد

بالعمل.لهسمحالذيالوحيدالسياسيالحزبهو

والمصابومجالاتالمزارععلىالحكومةوالممتولت

وضحأم469د!متورنظموقد.الأخرىالعمل

نأأي،اتحاديةدولةأنهاعلىرسميايوغوسلافيا

شؤونهاإدارةعنمسؤولةتكونالستالجمهوريات
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يوغوسلا!ياأصبحت.أم199سنةإلىالأربعينياتمنيوغوسلافيا

وهىأم،199سةالملادانقسمتوقد.أم!46سنةاتحاديةدولة

التىالأرلغالحمهورياتأماالأسود.والجسلصربيامىحالياتتألرو

ا!شقلالها.أعلنتلقدالأتحاداعنانفصلت

وفويفوديناكوسوفومقاطعتيمنكلمنحمعالخاصة

صربيا.داخلذاتياحكما

غير،السوفييتمنمقربةحليفةيوغوسلافياوكانت

البلاد.شؤونعلىالسوفييتىالاتحادهيمنةرفضتيتوأن

معالعلاقاتالسوفييتقطعأم489سنةوفى

الدولمنمجموعةوكان-الكومنفورموقاميوغوسلافيا.

عنهاوقطعت،المجموعةمنيوغوسلافيابطرد-الشيوعية

المتحدةالولاياتنحويوغوسلافيافاتجهت،مساعدةكل

فقدمت،العونمنهاتطلبالأخرىالغربيةوالدول

سنةفيإليهاالاقتصاديةالمساعدةالمتحدةالولايات

ذلك.بعدعسكريةمساعدةمنحتهاكما،ام519

بدأتالسوفييتيالاتحادعنالانفصالإثروعلى

وامشطاعق.الخاصالشيوعيمجتمعهاتطويريوغوسلافيا

إدارةفيأوسعبحريةالتصرفوالمقاطعاتالجمهوريات

ستالينموتبعدأي،أم559!شةوفي.المحليةشؤونها

العلاقاتواليوغوسلافالسوفييتالزعماءأعاد،بسنتين

،الباردةالحربفيالمشاركةرفضتيتوولكنبينهما.

الشيوعيةالدولبينتدورشديدةسياسيةمنافسةوكانت

فيتيتوأصبحذلكمنوبدلأ،الغربيةوالديمقراطيات

.المنحازةغيرالدولزعماءمقدمة

منمؤلفرئاسيمجلصرتأسرام719سنةوفي

الحكومةرئاسةعنمسؤولآيكونعضوا23

عامصيغالذيالجديدالدستورخفضوقد.اليوغوسلافية

أكبرموقعفيتيتووظل.تسعةإلىالأعضاءعددام749

وفاتهحينإلىالمذكورللمجل!م!رئيسابصفتهللبلادزعيم

دورينظامذلكبعدواتخذ.أم089عاممنمايوفي

الجمهورياتإحدىمنمرشحيتولاهألمجلسلرئاسةسنوي

الشيوعىالحزبرئيصوظل.واحدةسنةلمدةالمقاطعاتأو

نأدون،ام989سنةإلىالرئاسيالمجلسبعضويةيحتفظ

المجلص.رئالممةيتولى

فياليوغوسلافيالاقتصادبدأ.الأحيرةالتطورات

منتعانىالبلادوأخذت،السبعينياتأواخرفيالتدهور

.أخرىمشاكلومنالشديد،الاقتصاديالتضخم

فىالناميةالجمهورياتبينعميقةاقتصاديةفجوةوظهرت

مثلنمواالأقلوالجمهورياتومعلوفينيا،كرواتيامثلالبلاد،

الأسود.والجبلمقدونيا

اتخاذإلىالثمانينياتأواخرفيالمواطنينمنكثيرودعا

الحزبأقرأم099سنةوفى.الأحزابمتعددسياسينظام

علىوتشكلالبلاد،فيالسلطةعلىهيمنتهإنهاءالشيوعى

الأحزابمتعددةانتخاباتوجرتجديدةأحزابذلكإثر

الشيوعيةغيرالأحزابفيهاحصلت،كافةالجمهورياتفي

والهرسكالبوسنةمنكلفيالنيابيةالمقاعدأغلبيةعلى

الشيوعي،الحزبوحصلوسلوفينيا.ومقدونياوكرواتيا

فيالأغلبيةعلى،الاشترأكىالحزبإلىاسمهغيرالذي

الأسود.والجبلصربيامنكل

العرقيةالمجموعاتبينعديدةلسنواتالتوتروساد

والكرواتالصرببينسيماولايوغوسلافيا،فيالختلفة

فيوالسلوفينيينالكرواتبعضونادى،والألبانيين

هذهواشتدتيوغوسلافيا،عنبالانفصالالستينيات

والسلوفينيونالكرواتبرروقد.الثمانينياتأثناءالفكرة

منكبيرجانبعلىاسعتحوذتصربيابأنمطالبهم

نفوذلهاكانالتيصربيابأنوقالوا.الاقتصماديدخلهم

علىالسيطرةإلىتسىالمركزيةالحكومةوامععلى

كذلكبالاستقلالالمطالبةوازدأدت.الأخرىالجمهوريات

.الثمانينياتخلالكوسوفوفيالألبانيينبين

اختياردونصربياحالتأم199عاممنمايووفي

حسبمااليوغوسلافيالرئاسةمجلعرلرئاسةكرواتيمرشمح

منذلكفكان،السنويالدوريالنظامبموجبمقرراكان

وسلوفينياكرواتياإعلانإلىأدتالتيالأسباببين

المعاركاندلعتوهكذايونيو.شهرأواخرفياستقلالهما

الكرواتية.والمليشياكرواتيافيالموجودينالصرببين

واستولت،الصربجانبإلىاليوغوسلافيالجيشوتدخل

ثم.الكرواتيةالأرضمن3%0نحوعلىالصربيةالقوات

معظمبموجبهانتهتالذيالنارإطلاقوقفعنأعلن

فيأخرىمرةالقتالاندلعثم.أم299ينايرفىالمعارك

استولىمامعظماستعادةالكرواتوامشطاع،أم599عام

أرافي.منالصربعليه

3بر!!كاارر4!؟ء؟1ؤء!كاء؟!بربزا!!ص!!هس11(،1ءأ!3برء!،*!في!!7اابميلأ؟كبم!أاصلآيئا!وو3ض

كأ!ضررلمحن!؟؟3!؟،!3اءكأ3كاء*-ص!رر،برا!،!

بزئربر.؟كادس3!!زو!!بز؟كا،!!غ!!!!ركا،ء سلوفينيا4ص،صبز!-كا/كا

ا!عع*بر!كا2!!ص-تلاايما!ويلودكا

ترحلأ4لم!حإ)4لم\أكابمو!رر-س!ررص!!كاكاوري!-!!؟ع!-73

لم23،ص!وس؟ل!

يئ"!3لآالبوسنة!؟3ادبلجركاا

ححتجؤء!3!لهرسك!وا؟

!؟؟-ء!3!سف!سرا!!صربيا

أ*ءس،حع،!صص"اكا،2؟كيء!كا

ووس-*ح!!لمءكا/*!ع،صبر،لأسكا سغ!؟ح!4لاسوداصرر2الجبل-!عع

4؟!*..!*!خ!-ء!كوسوفو! ك!أكاش!!4*يهح!ء.تزص7سلم!وص

2كاكا?!!ء،قيبر/!لىرورأ،لأ!!?!!كاى:ضط!وو!س

في91*3بر؟3!ا!اش؟س؟!لم!لمؤر!!!لا"مقدوفلا

كا!/!ا!؟1؟ء!ى؟!!لم
كا*اليى!برلح!ىا!ءا،ي!"!!!ىكا

-،ىا!ورعالأىكا!كا!كا،!!ىءءلأكسسحه!

ر،،!سغاصتن!!،؟بهرع!خصرص!ا؟كا*!روحمثيمء!لأرز*ك!/ء
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الممطقةهذهتقع.أم199عامفييوعوسا،!ياع!استقلاأعا!رشاتياإعلادإثرعلىزال!صواتالصر!لينكرواتيافىاندلعتمدمرةأهليةحرب

أهليةحربنيرانالتشعلتثم.م2911ينايرلىالمعاركالتهتا!اراإطلاقوقصإتروعرلوحطلور.مديةفىالصورةلىنشاهدهاالتيالمدمرة

استقلالها.الحمهوريةتلكإعلانإثرعلىوالهرسكالموممنةفيالمسةنفص!ىأخرى

وفي.أم199ممبتمبرفياستقلالهامقدونياوأعلنت

وكرواتالبوسنةمسلميأغلبيةصوتتأم299مارس

فييوغوسلافياعنالامشقلالبجانبوالهرسكالبوسنة

وبدأتالاستفتاء،هذاالصربوقاطعمباشر.استفتاء

أراضيمنبجزءطالبواالذينالصرببينالمعارك

،أخرىجهةمنوالكرواتوالمسلمين،جهةمنالجمهورية

البوسنةأراضيثلثيعلىالاستيلاءمنالصربوتمكن

الجديدةيوغوسلافياتشكيلتمأبريلشهروفي.والهرسك

كوسوفوفىالألبانيونوأجرىالأسود،والجبلصربيامن

الحكومةفاعتبرت،لهمرئيساواختاروابرلمانيةانتخابات

أعلنكذلك.شرعيغيرالإجراءهذااليوغوسلافية

نحوالتحولبشانخططهمعنكوسوفوفيالألبانيون

حصاراالمتحدةالأمفرضتمايوشهروفي.ذاتيحكم

منهامحاولةفيمئوغوسلافيا،التجارةعلىاقتصاديا

مأ299سبتمبروفى.والهرسكالبوسنةفيالمعاركلإنهاء

فييوغوسلافيابعضويةاعترافهاالمتحدةالأمسحبت

المنظمة.

صربمنيوغوسلافياطلبت،أم9!4يوليووفي

صربرفضوعندما.الدوليةالسلاملخطةالإذعانالبوسنة

مليوزيفتشسلوبودانعملاليوغوسلافيالطلبالبوسنة

وافقتكما.البو!شةصربمنالمساعداتقطععلى

علىالدولي!تالمراقبينوجودعلىاليوغوسلافيةالحكومة

الأسلحةدخولحظرسريانمنللتأكدالبوسنيةالحدود

جزئيرفععلىالمتحدةالأمعملتوبالمقابلإليها.

وفييوغوسلافيا.علىفرضتقدكانتالتىللعقوبات

وكرواتياوالهرسكالبوسنةقادةوقع،أم599نوفمبر

والهرسكالبوسنةتقسيمبموجبهاتمسلاماتفاقيةوصربيا

هذهووضعت.صربيةوجمهوريةكرواتيبوس!ىاتحادإلى

المنطقة.فيالداميأطصرأعنهايةالاتفاقية

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

السلافيونوالهرسلثالموسنةالمحر،الأدرياي!صا

سلوفيياعزتعلي،يحجوفيشألانيا

تياكرواتريستالأولاأل!صسدر

المجرلرورحوزيروقيتو،الأولبطرس

مقدونياالأولىالعالميةالحربالتانىلطرس

المجر-الحمساالثانيةالعالميةالحربللجراد

لهر،الدالو!البلقاد

فوعالموعناعر

الحكمنظام-ا

المسلحةوالقواتالمحاكم-جالوطنيةالحكومة-أ

المحليةالحعومة!

السكان-2

المعيشةأنماط!قأصوله!السكاد-أ

واباخالسطح-3

البالوديةالمسهول-حالساحليالإقليم-أ

والبحيراتالأنهار-دالداحليةالمرتمعاتب

لاقتصادا-4

تاريخيةنبذة-5

أشهلة

التشت!يك؟وسا!دالموامر-أ

يوغوصلافيا؟كلمةمدىما-2

؟أم!81سةفيشكلتيوعوصلافيةدوا!ةأولاسمما3

،ك!

!!!
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اسماومايوغوسلافيا،فيالأولىالمستالحمهورياتأسماءما-4

فيها؟ظلتااللتينالجمهورشين

تيتو؟بروزحوزيفمن

يوعوسلافيا؟فيخصوبةالأكترالزراعيةالأراضيتقعأين-6

الحديدية؟البوابةما-7

يوعوسلافيا؟فيالبحيراتأكبراسمما-8

يوغوسلافيا؟فيللزلازلتعرضاالأكثرالمناطقما-9

فلورنسافيمبنىيوفيزيقصركصر.لولمحيزي،

تتضمن.العالميةالفنيةالمجموعاتأرقىعلىيحتويبإيطاليا

والطبعات،الزيتيةواللوحاتالرسومالمجموعةهذه

فيوالقصر.الأوروبيينالفنأساتذةمنللعديدوالتماثيل

وقد.العمارةفيالإيطاليالطرازعلىبارزمثالذاتهحد

عامفازاريجيورجيوالإيطالىالمعماريالقصرصمم

تمثم،الحكوميةللمكاتبأولاخصصحيثام،955

.ام75ءعامحواليفيللفنونعرضصالةإلىتحويله

عشر.التاسعالقرنفىعامأمتحفأالقصرأصبحوأخيرا

الجنوبية.سومرستانظر:.يوفيل

تضميوكاتانجزيرةشبه.جريرةشبه،يوكاتان

المكسيك،شرقيجنوبتقعالتيالمكسيكيةالولايات

منوجزءاوبليز،ويوكاتانوكوينتانارو،،كامبيعقوهي

شبهوتفصلجواتيمالا.منجزءوهي،بتينإلولاية

الكاريبي.والبحرالمكسيكخليجبينيوكاتانجزيرة

2.كمأ000429علىتربومساحةوتغطي

منيتكون،منخفضمتدرجوأسعسهلويوكاتان

منرقيقةطبقةوتعلوه،الجيريوالحجرالمرجانحجر

الغاباتوتغطي.رطبحاربمناخيوكاتانوتتميز.التربة

المنخففيمة.الأراضيالأمطار،علىتنموالتي،الاستوائية

،يوكاتانعاصمةوهيمريدا،الرئيسيةالمدنوتضم

وبروجريسوكامبيش،ولايةعاصمةوهيوكامبيش،

وتممدينتا.الجزيرةشمبهفيالرئيسيالميناءوهي،يوكاتان

بينما،الجزيرةلشبهالشرقيالساحلعلىوبليزكوينتانارو

جزءويقع،يوكاتانغربيجنوبفىكامبيشولايةتقع

شبهمنالجنوبيالجزءداخلجواتيمالافيبتينإلمن

.يوكاتانجزيرة

لفظيوكاتانشعبمنالأعظمالسوادعلىويطلق

كانتالتيالهنديةالماياقبائلسلالةوهييوكاتيكوس،

بمئاتالمنطقةإلىالأسبانيصلأنقبليوكاتانتقطن

شعب.،الماياان!:.السنين

فيإتزاتشيشينفيالماياحضارةبقاياعلىعثروقد

يوكاتيكوسشعبمنالأعظمالقسمويعمل.يوكاتان

الرئيسيةالمناطقمنيوكاتانشماليمنطقةوتعد.بالزراعة

فيأليافهتستخدمالذيالحنيكينتزرعالتيالعالمفي

الكاكاويوكاتانمحاصيلتشملكما.الحبالصناعة

الصفراءوالذرةوالقطنوالبن(صمغية)مادةوالتشيكل

والتئ.السكروقصب

شبهإلىكوردوبادوفرنانديزفرانسيسكوالأسبانيقدم

أقام،ام425عاموبحلول.أم715عامالجزيرة

يزيدفيماالأسبانيالحكمالأصغرموفنيجودوفرانسيسكو

كامبيشمدينتيوشيد،الجزيرةشمبهمساحةنصفعلى

مزارعفيرقيقاالهنودبعفالعمالوأصبحومريدأ.

الميلاديين،والعشرينعشرالتاسعالقرنينوإبان.الحنيكين

واستولواالمكسيكيةالحكومةعلىمراتعدةالهنودتمرد

منويوكاتانكامبيمقأراضيمنالأكبرالقس!على

سلفادورمنكلقدموقد.المكسيكيينالاراضيأصحاب

فييوكاتانحكمتقلدااللذينكاريللو،فيليبوألفارادو

.الإصلاحاتمنكثيرا،العشرينالقرنمطلع

بليز.:أيضاانظر

يابانيفيزيائي(.ام819-091)7هيديكييوكاوا،

فاز.النظريةالنوويةالفيزياءفيلإلممهاماته!شهوراأصبحع

وأصبح،ام949عامفيالفيزياءفينوبلبجائزةيوكاوأ

يوكاوانالوقد.التكريمهذانالالذيالأولالياباني

والتيام،359عامفىوضعهاالتيلنظريتهتقديرأالجائزة

انو:.ا!ليزونيسمىذريتحتجسيمبوجودتنبأت

.الميزون

كيوتوجامعةفيودرسطوكيو،فييوكاواولد

ثمأم،329عامفيالجامعةنفسفيمحاضراوأصبح

للفيزياءمحاضراعملكما،أم939عامفيبهاألعشاذأ

3391عاميبينفيماأوساكاجامعةفىالنووية

.أم369و

المتحدةالولاياتإلىيوكاواذهبأم،489عاموفي

للدراساتبرنستونبمعهدزائراأستاذأللعملالأمريكية

لعلمأستاذاأصبح،ام059عاموفي.بنيوجيرسيالمتقدمة

أبحاثلمعهدمديرأولوأصبحكولومبيا.بجامعةالفيزياء

آلفوقد.ام539عامفيكيوتوبجامعةالأساسيةالفيزياء

بوصفهاشتهرلكنه،المتقدمةالفيزياءحولكتبايوكاوا

مقالة.كاتب

ديفيد.كارل،أندرسنأيضا:أن!

كندا،غربيشماليقعيوكونإقليم.إقليم،يوعون

المنطقةمنجزءاويعد2.كم/045483مساحتهوتبلغ

باردطويلبشتاءتتسمالتيالشاسعةالشماليةالقطبية
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منقليلعدديوكونإقليمويقطن.دافئقصيروصيف

.الوعرةوتضاريسهالقسوةالشديدلمناخهنظراالسكان

وقد.رائعةومناظرغنيةمعدنيةبمخزوناتالإقليمويتمتع

تدفقأثناءالإقليمإلىالذهبعنالمنقبينمنالكثيرهرع

عاميفيأطثروةطلئاب!صلوندايكالذهبموطنعلىالناس

أهمهذايومماحتىالتعدينولايزال.أم898وأم798

الحكوميوالقطاعالسياحةقطاعويتمتع.الإقليمصناعات

نفسها.لاللأهمية

لكنداأساسيتينوحدتينإحدىيوكونمنطقةوتعد

الإقليمهوالثانيوالإقليم.إقليماسممنهماكلعلىيطلق

وايتمدينةهييوكونإقليموعاصمة.الغربيالشمافي

الإقليم.مدنأكبرتعدالتيهورس

أمريكاقارةأنهارأطولمنيوكوننهر.لهر،لوركون

ويعتسقبكندا،يوكونإقليمعبرالنهريجري.الشمالية

أعن،أحضديةاالأراضيمنوينبعألاس!طعبرأيضاطريقه

منبعهمنأسهراطولويبينألاس!صا.فييقعانمجراهثلثي

نحوبيرجببحرمصبهحتىب!ضداالبريطانيةكولومبيافي

كم.)1853

!يتطصالتىكاليودمايلىمسصمهآعرالمسا!روديقطعهيوكوننهر

مقاطعةصحريانهاسهرايسدأسكسدا.يوكودأراضي!يالصورة

وألاسحا.يوكونأراضىعبرويتدشقالبريطانيةكولومميا

للملاحة.يوكوننهرمجرىمنالأعظمالجزءيصلح

التيالبواخرمياههشقت،الثانيةالعالميةالحربقبلوشيما

حتىمصبهمنوذلك،المحترقةالأخشابسيرهافىتستخدم

النقلطريقيوكوننهروكانيوكود.بإقليمداوسونمنطهقة

وكلوندايك،بألاسكاالتعدينعملياتبدايةفيالرئيسي

.للثروةطلباالذهبموطنعلىالناستدفوتحيث

جعلا،الجويالنقلوملاءمةالتعدينانحساروأ!ش

ولايزال.مربحغيرالمراكبباستخدامالبحريالنقل

نقلفيالمراكبيستخدمونالنهرطولعلىالقرىمع!صان

نهرمياهوتتجمد.الأخرىالبضائوالساإلضرورية

ويحتوي.عامكلأشهرسبعةإلىتصللمدةيوكون

خاميحملالذيالحصىعلىالصغيرةالروافدمنالعديد

.حارةعيونالنهرمنالشرقيالجزءفيويوجد.الذهب

فيتقعالتيالبحيراتمنسلسلةمنيوكوننهرينبع

فيويجريبكندا،البريطانيةكولومبيامقاطعةغربيشمال

مميكيرك.قلعةعندبيليبنهرويلتقي،الغربيالشمالاتجاه

يعبرثم،داوسونمنطقةعبرجريانهفييوكوننهرويستمر

بألاسكا.إيجلمنطقةقربالأمريكيةالكنديةالحدود

،يوكونقلعةحتىالغربيالشمالاتجاهفيالنهرويجري

ليتدفقينحنيثم،الغربيالجنوباتجاهفيتدفقهيبدأحيث

بحرفييصبحتىالغربيالشمالاتجاهفيثانيةمرة

العليايوكون:منطقتينإلىيوكونواديوينقسم.بيرنج

السفلى.ويوكون

ويوجد2.كم.00023نحويوكوننهردلتاوتغطهي

الجانبلكنمترا،081باتساعحدولآ02منأحصتربالسهر

التيالمرتفعةالرمليةلالامتداداتوممتكضحلمنهاالأعظما

الدلتاالبواخروتدخل.التياراتأووالجزرالمدبفعلتتشكل

فقط.متر2.1عمقهيبلغالذيأفودممرطريقعن

للتجارةرئيسيومركز،يابانيميناءيوك!وهاما

،السكانبكثافةاليابانيةالمدنبينمنوتتميز.والصناعة

يفوقهاولا.نسمة2و299و644سكانهاعدديبينحيث

حواليبعدعلىيوكوهاماوتقعطوكيو.إلادلكفي

عاصمةوهيهونشو.جزيرةعلىطوكيو،جنوبيكما32

.اليابانفيسياسيةوحدةهيوالمقاطعةجاوا،كانامقاطعة

الغربيالشاطئعلى2،كم421يوكوهاماتغطي

ويشغل.بالتلالالمحيطةالمنحدراتوفوقطوكيو،لخليج

بالسهلويحيط.الشكلمثلثسهليوكوهاماومعط

الثالث.الجانبعلىوخليج،الجانبينعلىضيقةجداول

.التلالبينبالمدينةالسكنيةالمناطقوتقع

والمكتباتالحدائقمنبعدديوحصهاماوتشميز

جامعتيبالمدينةالجامعاتوتتضمن.والمسارحوالمتنزهات
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ثميوكوهاما،بلديةوجامعةجاكوين،وكانتوكاناجاوا

القومية.يوكوهاماجامعة

ونقصوالماءالهواءتلوثمثلمشاكلعدةالمدينةوتواجه

إنشاءإلىللميناءالمزدحمةالأحوالأدتوقد.المساحةفي

ويتحمل.أم017فيافتتاحهتمالبحرفيممتدرصيف

البضائع.تسليملسرعةوالتفريغالشحنآلياتالرصيف

بقيمةيتعلقفيما،اليابانفيميناءأكبرويوكوهاما

منكثيراتحملالتىالسفنالمدينةتغادرحيث،البضائع

الأخرىالصناعيةوالمناطقطوكيوفيالمصنعةالمنتجات

الرئيسيةبالمدنيوكوهاماالحديديةالخطوطوتربط.المجاورة

بناءصناعةوتعتبروطوكيو.وأوساكاكوبيمثلالأخرى

يوكوهاما.فيالرئيسيةالصناعاتمنالسفن

السياراتمثلمنتجاتبصنعالمدينةمصانعوتقوم

والصلبوالحديدالكهربائيةوالمعداتالكيميائيةوالمواد

.واللاللات

مجرد،أم854عاموحتىمضىفيماالمنطقةوكانت

العميدو!العامذلكوفي.منازلبضعةبهصغيرشاطئ

اتفاقامالأمريكيةالبحريةمنبيري.سيماثيوبحري

.المتحدةالولاياتمعللتجارةاليابانفتحواالذين،اليابانيين

معمعاهداتالأوروبيةالدولمنعددمنتجاروقعكما

.ام985عامفىيوكوهامافيمكاتبوأسسحوا،اليابان

رئيسئا.بحرياميناءيوكوهاماوأصبحت

سبتمبرأولفيمرةتقريبا.مرتينالمدينةدمرتوقد

فيالزلازللأسوأنتيجةالثانيةوكانتام،239عام

سكانمننسمة.00023منأكثرقتلحيثالتارب!

أثناءالمتحدةالولاياتمقاتلاتوأسقطتيوكوهاما.

الحارقةالقنابلآلافام،459عامفيالثانيةالعالميةالحرب

أعيدالعامنفسفيالحربانتهاءوعقبيوكوهاما.فوق

الثانية.للمرةالمدينةبناء

إنشاءينظمالذيأصئالقانون،أم739عاموفى

مبنىأيبناءبعدمويقضي،المفعولساريالجديدةالمبانى

المحيطينالجيرانعلىباسمقوطالشمسلضوءيسمحلا

.اليومفيساعاتأربعمنباقلبالمبنى

فيوشجاعابارعاوبطلاإيثاكاملككانلوليسيز

وفيأوديسيوسالإغريقيةفيواسمه.الإغريقيةالأساطير

كانكمابالذكاء،مشهورايوليسيزكانيوليسيز.اللاتينية

والنبل.بالكرمالقديمةالإغريقيةالكتاباتفيأيضامعروفا

والخداعبالدهاءاللاحقينالإغريقيينالكتاببعضووصفه

.للإحتيالوا

حربوبعدأثناءيوليسيزحياةالرواياتمعظمتتناول

رئيسيةشخصيةفهو.طروادةومدينةأليونانبينطروادة

الملحمتانوهما،الأوديسةفيوالبطل،الإلياذةفي

وتتناولهومر.الإغريقيالشاعرإليالمنسوبتانالعطمتان

بينما،طروادةحربمنالأخيرةالسنةأحداثالإلياذة

الحرببعدعودتهأثناءيوليسيزمغامراتالأوديسةتصف

.بلادهإلى

إيثاكاملكللاريتسابئايوليسيزكان.طروادةحرب

كانتمباشسرةزواجهماقبلولكن.أنطقليةوزوجته

ولذلك،كورينثملكبسيسيفوسعلاقةعلىأنطقلية

يوليسيز.والدسيسيفوسأنالإغريقبعضيعتقد

إسبرطة.ملكإكاريوسابنةبنيلوبمنيوليسيزتزوج

زعماءمنمجموعةحاولتتليماخيوسابنهماميلادوفور

يريديكنلمولكنه،طروادةلمحاربةيوليسيزتجنيدالإغريق

تظاهربالجيشألالتحاقولتفادي.الحربإلىالذهاب

محراثفىوحماراثوراربطبأنوذلك،بالجنونيوليسيز

أعضاءأحدبلاميدس،وارتاب.بالملححقلهبذرثم

الطفلأخذجنونهوليختبرالأمر،فيالزعماء،مجموعة

كانفمايوليسيز،محراثمسارفيووضعهتليماخوس

أنهعلىفبرهن،طفلهليحميجانبابمحراثهعرجأنإلامنه

عاقل.

الجيت!معالابحارعلىمضضعلىيوليعسيزوأفق

فبعد.فعلتهلبلاميدسيغفرلمولكنه،طروادةإلىالإغريقي

بلاميدسبأنيوليسيزأوهمهمطروادةإلىالإغريقوصول

اللإغريق.الجنودفقتله،خائن

ومستشارابالمسلامحارباالحربطيلةيوليسيزوكان

خلالمنفائقةشجاعةوأظهر.الإغريقللقادةحكيما

وكرمه.طروادةقواتعلىللتجسسخطرةبمهماتقيامه

وذلك،إغريقيمحاربأعظم،أخيلدرعبمنحهالإغريق

أخيل.موتبعد

عشربعدطروادةأهلالإغريقهزم.إيثاكاإلىالعودة

وأثناءإيثاكا.إلىعائدايوليسيزوأبحر،الحربمنسنوات

بعين)عمالقةالسكالبةأرضبزيارةقامالعودةرحلة

بوليفيموس.يسمىسيكلوبأسرفيوقعحيثوأحدة(،

السيكلوبعينفقأأنبعدالهرباستطاعيوليسيزولكن

البحرإلهوالدهمنبوليفيموسفطلب،محميبخازوق

يجعلأنبوسيدونحاو!ولذلك.لهينتقمأنبوسيدون

.المستطاعقدربالصعابمحفوفةيوليسيزعودةرحلة

الإلاهةجانبمنبمساعدةأخيرا،تمكنيوليسيزولكن

والتجوالالتيهمنسنواتعشربعدوطنهبلوغمنأثينا،

المزيدولمعرفة.الأبدانمنهاترتعدالتيالعديدةوالمغامرات

الأوديسة.انظر:ترحالهقصةعن

النبلاءمنعددكانالطويليوليسيزغيابأثناءوفى

وطلبواالأكيديوليسيزموتادعواحيث،قصرهاحتلقد
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بنيلوبووافقت.أحدهمتتزوجأنبنيلوبزوجتهمن

قوسشدعلىيقدرالذياشجلتتزوجأنعلىأخيرا

فأسا.عشراثنتيعبرسهماويرميالضخميوليسيز

الرمايةلمباراةالسابقاليومفيقصرهإلىيوليسيزووصل

فيبالاشتراكبنيلوبلهوسمحتشحاذ.ثوبفيمتنكرا

وبعدكسبها.منتمك!الذيالوحيدكانحيثالمباراة

أثينابمساعدةالنبلاءبقتلقامشعخصيتهعنالكشف

شملهاجتمعوحينئد.لهالموالينالخدموبعضوتليماخوس

.أخرىمرةزوجتهمع

هومر؟بمالأدب،اليوناني؟السيكلوب:أيضاانظر

.طروادةحرب

.الجريجوريللتقويموفقاالسنةمنالسابعالشهريولو

القديم،الرومانيالتقويمفيالحام!رالشهريوليوكان

وبعد.الخامسوتعنيكوينتيليساسمعليهيطلقونوكانوا

لكنهمايناير،منالأولإلىالسنةبدايةالرومانحولذلك

رجلقيصكمريوليوسولدوقدالشهور.أسماءيغيروالم

جعلأصئحاكماولماالشهر.هذافيالرومانيالدوأسة

هذااسمالشيوخمجلسوعدليوفا،31الشهرهذا

قيصر.ليوليوس!تكريماجوثيوسإلىالشهر

منالشماليالنصففيتقعالتيالأقطارمعظمافي

.حرارةالسنةشهورأشديوأجوشهريكون،الأرضيةال!صة

وباستثناءالشتاء.أشهرأحدفهوالجنوبيالنصورفىأما

أمريكامنالباردالممطروالجزءالباردةالجنوبيالقطبقارة

ذاتتكونالجنوبيالكرةنصفأقطارمعظمفإن،الجنوبية

يوليو.خلالمعتدلمناخ

تفقد،العالممنالشماليالنصففي.الأنشطة

هناككانماإذاعادةخضرتهاالنباتوأوراقالأعشاب

عندبجلاءتزدهرالزهوربعضالمطر.ولكنمنالقليل

يوليو.خلالجمالآأكثروتكون،للحرارةتعرضها

فىمحلقةالطيوروتندفع،الحشراتبطنينالجوويمتلئ

الحركةفيهتزدادشهرويوليو.الطعامعنبحثامكانكل

.والنشاط

فيأ!طنىاباستقلالهاكثيرةأقطهارتحتفل.خاصةأيام

ثورةبيوموالمسمىيوليو23بيومتحتفلفمصريوليو.

فيالمتحدةالولاياتفيالاستقلالبيومويحتفليوليو،

فيأجاستيلابيومالفرنسيونويحتفليوليو.منالرابعاليوم

الثورةإبانالباستيلسمجناقتحاملذكرىإحياءيوليو،41

يوليو،منالأولفيالكنديباليومكنداوتحتفل.الفرنسية

منالخامساليومفيا!متقلالهابعيدفنزويلاتحتفلبينما

يوليو،12فىوبلجيكا،التاسعاليومفيوالأرجنت!تيوليو،

يوليو.82فيوبيرو

الماءزنبقةهييوليوبشهرالحاصةالزهرةيوليو.رموز

الياقوتة.فهيجوهرتهأماأخيلوصر(.)ا

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

البامشيليومالأحمراياقوتااحسحوياالتقويم

الاستقلاليرمالماءرنمق

باباواتأكثرأم(.ءأأ-3)443الثاليلوليوس

البابالمنصبوانتخبونشاطا.وعنفواناقوةالنهضةعصر

عنالمدافعينأقوىمنأصبحالفوروعلى،أم305عام

ضخمةمشروعاتبنفسهوتولى،اشمنيةالبابويةالسلطة

أهدافه.أضحقيقللحربولجأروما،أضجميل

بإيطاليا،سافونامنبالقربألبسولافييوليوسوأسد

وقد.روفريديلاجوليانوالعائلةواسمالحقيقياسمهح!ان

،أم471عامكاردينالأالرابعس!صستسالباباعمهعينه

بوصفهالبابويةالسياساتفىكبيرتأثيرلهكانو

.السادسألكسندرالباباومرارةبعنف!وعارضكاردينالآ.

الولاياتا!متعادةعلىانتخابهبعدالعزميوليوسعقد

الإيطاليةوالقوىبورجيا،سيزيريحتلهاالتيالبابوية

جيوشاشخصيايوليوسقاد.البندقيةوخصوصا،الأخرى

تحالفإلىأم905عاموانضموبولونيا،بورجياحربفي

البندقية.ضدكامبراي

فيالباقيةالمظاهرمنالفنيةيوليوسمشروعاتوكانت

فيبالفنونالمهتمينمنواحدأثانحيت،بابوشهفترة

دوناتوالمعماريالمهندسكلففقد.أضهضةاعصر

وحضر،الجديدةبيترالقديسكنيسةبتصميمبرامانتي

وكلف.أم605عامالأساسحجروضعحفليوليوس

مبنىوزخرفةونق!قمقبرتهبنحتانجلومالكلالفنانأيضا

مبنىفيللعملرافائيلالفنانوأمشأجر.شعابيلسستاين

أثينا.مدرسةغرارعلىالزيتيةأصورالرسمالفاتيكان

أنجلو.مايكلأيضا:البابابمانظر

.يوليوسقيصر،انظر:قيصر.يوليوس

فيالأرضتستغرقهالذي)الوقت(الزمنهواووم

ونطلق.الشمسياليومويسمىنفسها،حولالدوران

الشمسفيهتكونالذيالوقتعلى،العادةفييوم،كلمة

.الأرضعلىفيهنعيعقالذيالجزءذلكعلىساطعة

الجزءفيهيكونالذيالوقتعلىليلكلمةأيضاونطلق

اللي!!،ولكن.الشمسعنبعيداأومظلما،فيهنعيع!الذي

أيضافإننا،وبالمثل.اليوممنجزءإلاماهوالأمر،حقيقةفي

العملساعاتمجموعإلىللإشارةأحياناعمليومنطلهت

واحد.يومفي
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ففي.الزواليالتقويموفقالليلمنتصفعنداليومويبدأ

منهماكلىطوليبلغجزأينإلىاليومينقسمالبلدانمعظم

إلىالليلمنتصفمنالساعاتإلىويشار.ساعة21

منتصفومنالظهر،ماقبلساعاتبأنهاالنهارمنتصف

وفيالظهر.مابعدساعاتبأنهاالليلمنتصفإلىالنهار

إلىالإشارةإلىالعسكريةالإداراتتعمدالأحيانمنكثير

ساعة،42وليس،ساعة0042أساسعلىاليومزمن

0021وصباحا،الوأحدةللساعةإشارة001فيقولون

الليل.لمنتصف0024والنهار،لمنتصف

البابليينعنداليومبدايةيمثلالشروقكانوبينما

أنظر:واليهود.المسلمينعندبدايتهالغروبكانالقدماء،

عرفمنأولوالرومانالمصريونوكان.الهجريالتقويم

الليل.منتصفعنداليومبدءنظام

فياخرإلىمكانمنالسنةأثناءالنهارطولويختلف

أولأيتسببالأرضمحورميلانلأنهذاويحدث.العالم

ميلانثم،الشمسنحوالأرضقطبيأحدميلانفي

حولالأرضكوكبدوراناممتمرارمعالاخرالقطب

للكرةالشماليالنصففييومأطولأما.الثمص

يونيو،منوالعشرينالحاديفيعادةيكونفإنه،الأرضية

الحاديفيالجنوبينصفهافييومأطوليكونبينما

اليومينهذينمنكلطولويبلغديسمبر.منوالعشرين

العرضخطعندالنهارضوءمندقيقة13وساعة13

خطعندالنهارضوءمندقيقة3و.ساعة41و،02

العرضخطعنددقيقة3و.ساعةأ8و،04العرجم!

الشماليالكرةنصففييومأقصرأنحينفي.6.

فييومأقصريكونبينماديسمبر،21فيعادةيكون

هذينمنكلطولويبلغيونيو.21فيالجنوبينصفها

عندالنهارضوءمنفقطدقيقة47وساعات01اليومين

خطعنددقائق9ولمماعات9و،02العرضخط

العرضخطعنددقيقة3و.ساعات5و،04العرض

الاستواءخطعندالنهارضوءزمنطولويختلف.6.

.العامطوالطفيفااختلافا

الشصمواجهةفىالشماليالقطبيكونوحينما

فيالجنوبيالقطبيكون،الأرضمحورلميلاننتيجة

وأمضيئاالشماليالقطبيكونبينما،دائمينليلأوظلام

الشمسعنالشمالطادقطبيبتعدوحينما.دائمانهارا

بينما،دائمظلامفيالشماليالقطبفيكونالأمر،ينقلب

الظلامفترتاوتستمر.دائمنهارفيالجنوبيالقطبيكون

ألغمهر.ستةمننحواالدائموالنهارالدائم

النجمي،باليومالفلكيينعندمايعرفوهناك

بنجومقياسئاالأرضدورانزمنألعماسعليويحمسب

5409024ودقيقة56وساعة23النجميواليوم.ثابتة

الخاصةالمقالاتانظر.الشمسيالزمنمتوسطمنثانية

بمالنجميالتوقببمالصيفيالتوقيتبمالألبوعبأيام

الوقت.بمالشفق

عنالغربفيكثيرةشعوبفيهتعبرالذياليومالأبلوم

وبطاقاتالهدأيابتقديمللاباءوتقديرهابالجميلعرفانها

والولايات،المتحدةالمملكةفيالأبيوميأتي.التحية

وفىيونيو.شهرمنأحديومثالثفىوكندا،المتحدة

سبتمبر.شهرمنأحديومأولفيعادةبهيحتفلأمشراليا،

هيالأبلتكريميومتخصيصفكرةجاءتهمنوأول

ميتشيجانبولايةسبوكيندود،منسمارتلويسسونورا

إلىأستمعتأنبعدأم،909عامفىالمتحدةبالولايات

وليمأباهاتكرمأنسونوراأرادت.الأميومفيدينيةموعظة

عامماتتقدسمارتزوجةوكانت.سمارتجاكسون

قدمتولذلك.الستةأطفالهبتربيةبمفردهوقام،أم898

وأيدت،بالأبللاحتفاليومبتخصيصتوصيعريضةدود

دودسونورالجهودوتتويجا.الفئاتبعضالعريضةهذه

عاميونيو91فيأبيومبأولسبوكينمدينةاحتفلت

.أخرىدولفيبعدفيماالعادةهذهوأنتشرت،ام019

علىالحرصكلحرصاللإسلامأنبالذكر،والجدير

معاملتهماوحسنبفضلهماوالاعترافبالوالدينالبر

ذكرهماجاءهذا،منأكثربل،وقتكلفيوتكريمهما

فيضل،الكريمالقرآنآياتمنكثيرفيمباشرةأدلهمقامبعد

إحسانا،وبالوالدينإياهإلاتعبدواألاربكوقضى)شأنهجل

فألهافلالقلكلاهماأوأحدهماالكبرعندكيبلغنإما

الذلجناحلهماواخفض-"ل!كريماقولالهماوقلولاتنهرهما

الإسراء:صغيرا!ربلانيكماارحمهماربوقلالرحمةمن

تحثالتيالاحاديثمنالكثيرالنبويةالسنةوفي23.24،

لتكريمهما،الأيامفكلثمومنوتكريمهما.الأبوينبرعلى

بهما.للاحتفاءخاصايوماالإسلاميخصصولم

الأحدفىإنجلترا،فيبهيحتفليومالأمومهأ!حدلوم

تتلقىاليومهذافي.النصارىلدىالكبيرالصوممنالرالغ

يعيشونالذينويزور،أطفالهنمنوالهداياالزهورالأمهات

أمهاتهم.الأسرةعنبعيدا

القرنإلىالمعاصرةالأمومةأحديومتقاليدوتعود

يعودالأمومةأحديوماسمولكن،الأقلعلىعشرالسابع

الأبرشيوناعتادالعصورتلكففي.الوسطىالقرونإلى

يقومواأنالمدنخارجصغيرةقرىفىيعيشونكانواالذين

فيالرئيسية)الكنيسةالأملكنيستهمسنويةبزيارة

كانالأمالكنيسةوفى.الأمومةأحديومأبرشيتهم(

الهدايا.يتبادلونالأبرشيون
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تماما،ال!صيرالصوممنتصففيالأمومةأحديومويقع

الكبير.الصومانظر:.النصارىعندالذاتإنكاروقتوهو

منالتخفيفببعضللناسيسمحكاناليومهذاوفي

الناسمنكثيراعتادفمثلا،.الصارمةالصومموسممطالب

خلالففي.الأمومةأحديومالفاخرالدقيقكعكةيأكلواأن

ويدخرالرفاهيةمننوغايعدأ!دقيقاهذامثلكانالفترةتلك

أممبير.االصومأثناءفىالإفطارمتل،الخاصةللمناممبات

أصحابمنخاصخاإذنايتلقونالبيوتخدمكانكذلك

ليروابيوتهماإلىليذهبوا،الأمومةأحديومفىالبيوت

الهدايا.لهمويأخذوااليومهذافيعائلاتهم

الأمومةأحدليومألانإنجلترافيالناسويحتفل

دولفىالناسبهايحتفلالتيتقريبا،نفسها،بالويقة

الأمبعيديحتفلونفهم.المتحدةالولاياتولاسيما،أخرى

الهداياأوالزهورتقديمجانبوإلى.الأمعيدانظر:

بطاقاتبإرسالالانالأطفاليقومأمهاتهمإلىالأخرى

تجاريةمناسبةالأمعيدأصبحوقد.الامبعيدخاصةبريدية

القديص!وعيدالميلاد،عيدشأنذلكفيشأنهضخمة

.النصارىعندأخرىسنويةوأعياد،فالنتين

بهاهتمالإسلامفياللإيمانأركانمنركنالا!حراليوم

هوالآخرباليومالإيمانومعنىكبيرا.اهتماماالكريمالقرآن

!ول،فيوسعزاللهبهأخبرمابكلالإنسانيؤمنأن

وبدايةفيها،وماالدنياالحياةبانتهاءعثهولاللهرصلولوأبر

القبرفتنةمنالموتبعدفيهايكونوما،جديدةحياة

والحسابوالصحفوالحشروالبعثونعيمهوعذابه

والنار.والجشةوالشفاعةوالصراطوالحوضوالميزان

تعالى:قولهالقرآنفياليومبهذاالإيمانودليل

فقدالآخرواليومورسلهوكتبهوما؟ئكتهباللهلكفرومن)...

.361:الاءبعيدا!ضلالاضل

وبينبينهالربطجاءأنهأيضابهاهتمامهمظاهرومن

قولهذلكومن،القرآنيةالاياتمنكثيرفيباللهالإيمان

الترة؟واللوكرالآخر!باللهآمنمنالبرولكن..).:تعالى

مسيكونوماالاخراليومذكرمنالقرانأكثركذلك.أ77

.واللأحوالاللأحداثمقفيه

الآخراليومأسماءكثرةأيضاالاهتمامهذامظاهرومن

منفيهسيقعماعلىمنهااسمكليدلالتى،القرآنفي

الزلزلة،،اسماعة،القيامة:الأسماءهذهومن.أهوال

لإ...الغاشية،الحاقة،الدينيوم،الآخرة

الحقائق،منمجموعةعلىاللاخرباليومال!يمانيشتمل

وعذابهالقبرفتنة-أ:هي،والسنةالكتابفيوردت

منبالله)تعوذواكل!تقولهذلكعلىالأدلةومن،ونعيمه

والساعةوأماراتها.الساعة2-مسد.أحرحهالقبر(عذاب

وتبدأأوضاعها،بجميعالدنياالحياةفيهاتنتهيالتىهى

وليس،اللهإلايعلمهلاوموعدهاأهوالها،بك!!القيامة

يسألونك):تعالىقالوقتها،معرفةإلىسبيلمنلأحد

يجليهالاربيعندعلمهاإنماقلمرساهاألانالساعةعن

علاماتوردتولكن.187:الأعرا!ص..!هو.إلالوقلها

بعثةفمنهاالصغرىالعلاماتفأما.والسنةالكتابفيلها

الزناوانتشاروالفتنالجهلوظهورالعلموقبضعفممرالرسول

...الأمانةوتضييعأهلهغيرإلىالأمروإسنادالخمروشرب

وطلوعوالدابةوالدجالالدخانفهيالكبرىوأما.إلخ

السلامعليهمريمبنعيسىونزولمغربهامنالشص!

بالمشرقخسف:خسوفوثلاثةومأجوجويأجوج

منتخرجونارالعرببجزيرةوخسفبالمغربوخسف

إحياءوهو،البعث3-.محشرهمإلىالناستطرداليمن

الناسسوقوهوالحشر،4-.قبورهممنجميعاالناس

فيهيقفونالذيالمكانوهوالمحشر،أرضإلىبعثهمبعد

الحشرفبعد،الحساب5-.بينهمالقضاءلفصلانتظارا

ربهم،علىالناسيعرضحيث،والحسابالعرضيبدأ

-6.أعمالهمعلىويطلعون،وعليهملهمالحججوتقام

منهشربمنفإنالحوضفأما.والصراطوالميزانالحوض

إلاحقيقتهيعلملاميزانفهوالميزانوأماأبدا،يظمألافإنه

،الصراطوأما.اللهلعدلإظهاراالعباد،أعمالبهتوزنأدله،

لجميععامعليهوالمرور،جهنمعلىمنصوبجسرفهو

نجاالدنيافيالحقعلىمستقيمامؤمناكانفمن،الناس

فيأبطأسيئاوآخرصالحاعملأخلطومن،بسرعة

تعالى:قال،جهنمفيسقطكافراكانومن،اجتيازه

ثممقضيات"!حتماربكعلىكانواردهاإلامنكمهـان)

71.72،:مريمجثيا!فيهاالظالمينونذراتقواالذينننجي

مخلوقتان،وأنهماوالنار،بالجنةونؤمنوالنار.الجنة7-

،الانموجودتانوأنهما،والعقابللثواباللهأعدهما

نهايةوهما،ولاتبيدانتفنيانلاالأبد،إلىباقيتانوأنهما

المؤمنينمأوىوالجنة.المراحلتلكبعدالبشريةالرحلة

مأوىوالنار،اللهإلايعلمهلاماالنعيمألوانمنوفيها،بالله

الله.إلايعلمهلاماالعذابألوانمنوفيها،الكافرين

البعثليومالمنكرونأثارلقدالاخر.اليومعلىالأدلة

ذلكوجودحولوالشكوكالشبهاتبعضزمانكلفي

لكمالمقررةالبعثعلىالقرآنيةالأدلةجاءتوقد.اليوم

الأجسادبعثمنحكمتهوكمالعلمهوكمال،اللهقدرة

.أخرىمرة

تقريرعلىالقرآنفيوردتالتيالأدلةأعظمومن

تعالى:قولهالبعثمنكريعلىوالردالاخراليومحقيقة

وهيالعظاميحييمنقالخلقهونسيمنلالناوضرب)
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::عليمخلقبكلوهومرةأولأنشأهاالذييحييها!لأيررميم

توقدونمنهأنتمفاذاناراالأخضرالشجرمنلكمجعلالذي

يخلقأنعلىبقادروالأرضالسمواتخلقالذيليسأورزء

نأشيئاأرادإذاأمرهإنما!أ*العليمالخلاقوهوبلىمثلهم

شيءكلملكوتبيدهالذيفسبحانيرا"فيكونكنلهيقول

78.83:يس!ترجعونوإليه

يومهناكيكنلمإذاوباطلاعبثايصبحالخلقإنثم

وخلق.أعمالهمعلىويحاممبون،الناسفيهيبعثآخر

هىالدنياالحياةكانتلوباطلايصبحوالأرضالسموات

الحياةتنتهيأنيستبعدالسليموالعقل.المطافنهاية

قالوالجزاء.للحسابأخرىمرةالناسإحياءدونبالموت

ترجعون!لاإليناوأنكمعبناخلقناكمأنما)أفحسبلم:تعالى

مالكم!!:كالمجرمينالمسلمينأفنجعل):وقال.511:المؤمنون

35.36،:القلملحكمون!كيف

إيمانإن.الإنسانحياةفىالاخرباليومالإيمانأثر

الأثرأقوىله،وعذابنعيممنومافيهالاخرباليومالإنسان

فيالإنسانمصلحةفيهوماالخير،لعملالإنسانتوجيهفي

الأفرادواستقامةوالعلنالسرفيومراقبتهاللهوخشيةالدنيا

فيالناسفيهشساوىالذيالحقمنهجعلىوالجماعات

بالأمنكلهاالأرضفيوينعمون،والواجباتالحقوق

شعاراتلا،الحقةبمعانيها،والعدلوالحريةوالسلام

التيالأزمنةمرعلىوالهيئاتوالمنظماتالدولتطرحها

.للشعوبالأقوياءواسشرقاق،والقتلالظلمفيهايكثر

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الدينالجنةالإسلام

الكاتوليكيةالرومانيةالكنيسةحهممالمعث

بنيلالأمفيهتحتفلالذياليومالاستقلاللوم

بالاستقلاليحتفل،المثالسبيلفعلىوحريتها.استقلالها

يوليو.شهرمنالرابعفيالأمريكيةالمتحدةالولاياتفي

فيهأجازالذيلليومالسنويةالذكرىهواليوموهذا

منالرالغاليومفيالاستقلالإعلانالقاريالكونجرس

إعلاناالاستقلالإعلانوكان.أم776عاميوليوشهر

البريطاني.الاستعماريالحكممنمتحررةأمةبقيامرسميا

هامةمناسبةالاستقلاليومالجديدةالأمةمؤسسواعتبر

بعدفيماأصبحالذيادمز،جونوقالبها.الابتهاجيجب

الاعتقادإلىأميل"لمإنني:الأمريكيةالمتحدةللولاياترئيسا

الذكرىبوصفهاليومبهذاستحتفلالقادمةالأجيالبأن

بذكرىيحتفلأنويجب.للاستقلالالعظيمةالسنوية

جليلةبأعمالبالقياموذلك،الخلاصيومبوصفهاليومهذا

بهالاحتفاليتمأنويجب.العظيمللهالإخلاصعنتعبر

وتسييرالمدافعبإطلاقالرسميةللمرامميموفقابأبهة

الامستقلالوثيقةلتبنيتكريماقوميةعطةأمريكافيالاستقلالعيد

الهواءفيأسرهممعتقليدياالأمريكيولىيحتفل.أم776يوليو4في

النارية.الألعا!عروضبمشاهدةويختمونهاالطلق

وقرع،الرياضيةوالألعاب،الاستعراضاتوإقامةالطوابير،

الأضواءوإشعال،الطلقالهواءفيالنيرانوإشعالالأجراس

بيوماحتفلوقدأقصاها"إلىأقصاهامنالقارةهذهفي

مأ776عاميوليوشومنالثامنفيمرةلأولألاستقلال

وعزفت،الأجراسوقرعت،الاستقلالإعلانقرئحيث

التاربيتمذلكومنذ.الناسوابتهج،الموسيقيةالفرق

المتحدةالولاياتأنحاءكلفيالاستقلالبيومالاحتفال

الرابعيومالكونجرسأعلنأم149عاموفي.الأمريكية

رسمية.اتحاديةعطلةيوليوشسهرمن

عامة،بصورةقطر،أيلاستقلالالأولاليومأصبح

منالسلطةانتقالإلىيشيرحيث،للعاطفةإثارةالأيامأكثر

تحتلهاكانتالتيالبلادوفىالبلاد.أهلإلىالأجانب

الاحتفالاتتشتملوفرنسا،بريطانيامثلإمبرياليةقوى

وأداء،الناريةالألعابوإطلاق،عسكريةطوابيرتنطمعلى

ورفعالقديمالعلموإنزال،الخطبوإلقاءالشعبيةالرقصات

الجديد.العلم

فيهانالالتيالمشهودةالأعواممنام069عاموكان

أصبحتفقدشمؤونها.علىالكاملةالسيطرةحققطرا17

جنبا،العامذلكفىالبريطانيالاستعمارعنمستقلةقبرص

الحكمبانتهاءحريتهانالتإفريقياقوأ16معجنبإلى

بوركينا،بنين:هيالإفريقيةالأقطارتلكوكانت.الفرنسي

تشاد،،الوسطىإفريقياجمهورية،الكاميرونفاسو،

موريتانيا،،مافيمدغشقر،،العاجساحل،الجابونالكونغو،

يمقراطية.الدالكونغوتوجو،،السنغال،نيجيرياالنيجر،

السودانإلىالسنغالانضمتأم959عاموفي

استقلالهنالالذيماليإتحادلتشكل(الان)ماليالفرنسي

.ام069عاميونيوشهرمنالعشريناليومفيفرنساعن
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ذلكمنشمهرينبعدألاتحادمنالسنغالوانسحبت

أصبحت،أغسطسشهرمنالعشريناليوموفيالتارد!

مستقلة.جمهورية

فياسمعوديةأحربيةاالمملكةفيالوطنىباليومويحتفل

ذكرىوهو،عامكلمنسبتمبرمنوالعشرينالثالثاليوم

المملكةمؤسسقيادةتحتالعربيةالجزيرةتوحيدإعلان

-سعودآلعبداشحمنبنعبدالعزيزالمللثالسعوديةالعربية

.ام329عام-اللهرحمه

باليوميحتفلالمتحدةالعربيةالإماراتدولةوفي

ذكرىوهو،عامكلمنديسمبرمنالثانيفيالوطني

منأم719عامالمتحدةالعربيةالإماراتدولةقيامإعلان

القيوينوأموعجمانودبيوالفجيرةظبيأبوإمارات

عامألاتحادإلىانضمتالتىالخيمةورأسوالشارقة

.أم729

منالثالثفىالوطنيباليوميحتفلقطردولةوفي

عنقطراستقلالإعلانتاريخوهو،عامكلمنسبتمبر

.ام719عامالبريطانيالانتداب

الأولاليومفىالاستقلالبيوميحتف!!السودانوفي

علمفيهرفعالذياليوموهو،عامكلمنينايرشومن

عاموالمصريالبريطانىالعلمينمنبدلأالمستقلالسودان

.أم6ء9

منيوليو23يومالاستقلالبيوميحتفلمصروفى

الضباطمنمجموعةفيهقامتالذياليوموهو،عامك!ى

مصر،منفاروقالملكبإخراجالمصريينالأحرار

عنالبريطانيةالقواتجلاءوبداية،الحكمعلىوالاستيلاء

.ام259عاممصر

يوموهويوليو،41يومالوطنىبيومهاالعراقوتحتفل

الجمهورية.إعلان

فقدالهندباسمبريطانياتحكمهاكانتالتيالمنطقةأما

اليومالهنداممتقلاليوموصادف.دولأربععنتمخضت

بعدوجاء،أم479عامأغسطسشهرمنعشرالخامس

ميانماأما.الكاملالذاتيالحكمالباكعستاننيلمنيوم

،أم379عامفىالذاقيالحكمنالتالتىسابقا(،)بورما

فيالكومنولثجماعةخارجكاملأاستقلالهالالتفقد

ذلك!فىيناير.26صادفالذيالجمهور!ةإعلاديومفيبالامشقلالالاحتمالئقامود!س.أم479أعسطس51فيالاستقلالنالتالهند

هذايعتبرالهمدعاصمةنيودلهيوفي.مستقلةديمقراطيةجمهوريةمموجبهالهمدأصبحتالذيالحديدبالدستورالعمللدأأم5!"عامم!اليوم

الوطمية.والمنظماتالطوائفتمنلوحدات!يهاتشاركطواليرفيهوتسيرعامةعطلةأجوما
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بنغلادشوأعلنت.أم489عامينايرشهرمنالرالغاليوم

السادساليومفيالباكستانعنمستقلةدولةنفسها

.ام719عاممارسشومنوالعشرين

بالاحتلالالهولنديالحكممنإندونيسياوتخلصت

وقد.الثانيةالعالميةالحربأثناءلإندونيسيااليابانى

،أم459عامأغسطس!41يومفيللحلفاءاستسلمت

أغسطس،71فيأيالتارل!ذلكمنأيامثلاثةوبعد

وقام.قوهمالممتقلالالإندونيسيونالوطنيونأعلن

عليها،!ميطرتهملاستعادةمحاولاتبعدةالهولنديون

بالفشل.جميعهاباءتولكنها

ويتم،أم639عاممنماليزيااتحادتاريخويبدأ

منوالثلاثينالحادياليومفىالوطنيبيومهاالاحتفال

أثناءالفلبيناليابانيةالقواتواحتلت.أغسطسشهر

مناستقلالهاعلىوحصلت،الثانيةالعالميةالحرب

عاميوليوشهرمنالرابعاليومفيالمتحدةالولايات

الثانيفيالوطنيالفلبينبيومالاحتفالويقام.ام469

عنالاستقلالإعلانذكرىيوموهويونيو،منعشر

.أم898عامفيأسبانيا

نالتفقدإفريقيا،فيمستعمرةآخروهيناميبيا،أما

عاممارسشهرمنوالعشرينالحادياليومفياستقلالها

ألمانية،مستعمرةكانتوعندما،ذلكوقبل.أم099

وتولتإفريقيا.غربجنوباسمعليهايطلقكان

ابتداءالأمعصبةعننيابةشؤونهاإدارةإفريقياجنوب

المتحدةالأمأعلنتأم669عاموفى.ام029عاممن

رفضتإفريقياجنوبولكن،الانتدابذلكنهاية

!عمميطرتهاعنوالتخلىالقرارذلكإلىالانصمياع

إلىأدتعصاباتحربنشبتذلكوبعد.الإقليم

وعشرينأربعةبعدنهائيالممياسياانتصاراالوطنيينانتصار

.النضالمنعاما

ذاته،حدفيالاستقلالبنيلالدولبعضتحتفلولا

المثالسبيلفعلىتاريخها.فيأخرمرموقبيومتحتفلوإنما

لليومالسنويةبالذكرىونيوزيلنداأستراليامنكلتحتفل

1788عاممطفىبريطانيةمستعمرةفيهأصبحتالذي

أستراليافىالوطنياليومويصادف.التوالىعلىام84و.

تحتفلحينفىيناير،شهرمنوالعشرينالسادساليوم

اليومفيوايتانجىبيومالمعروفالوطنىبيومهانيوزيلندا

فبراير.شهرمنالسادس

فيولويحتفلفرنسا،فيقوميةعطلةالياستيللوم

هاجمتأم978عاممناليومهذامثلففييوليو.أ4

انظر:.عليهوأستولتالباستيلسجنباريسجماهير

الباستيل.

ذكرىإحياءاليومهذافييتمفرنسا.فىقوميةعطلةأهمالباستيليوم

الامشعراضتبينوالصورة.أم978عامالحكومةضدالشعبيةالثورة

العطلة.بهذهالسنويالاحتفالمنجزءوهوالعسكري

وكانسجنا،استخدمتقديمةقلعةالباستيلكان

التىالجديدةالحريةروحيمثلالباستيلعلىالاستيلاء

الشعب.منحكومةتكوينإلىوأدتفرنسا،اجتاحت

للابتهاجسبباالعادةفييكونالباستيلبيوموالاحتفال

فىوالرقصوالموسيقىفالاستعراضات،الفرنسيالوطني

العالميةالحربفيلفرنساألمانيااحتلالأثناءوفي.الشوارع

ولمبيوتهمالفرنسيونلزمام(-459أ)939الثانية

منبعددالباستيلاقتحامأوحىوقدالبامشيل.بيوميحتفلوا

والخطب.والكتبالأغاني

فرنسا.:أيضاانظر

بويمماطةالوقت)قياسالوقتانظر:.الشمسياووم

.اليومالشمص(؟

أعمالهمالناسفيهيتركالذياليومالعطلةووم

البدايةفيتمنحالعطلاتكانت.المعتادةواهتماماتهبم

أما.قداستهلهشخصأو،مقدسةمناسبةاولواقعةتكريما

الانقطاعبمعنىاليومهذامثلعنيتحدثونالناسفإنالان

منولمزيد.اليومىالروتينأوالمدرسةأوالعملعن

الأعيادأنظر:،الدينيةالعطلاتعنالمعلومات

.والاحتفالات

والمدارسالمحالفيهاتغلق،وطنيةالعطلاتوبعض

عندالجمعةكيوممقدسةدينيةوبعضها.الأعمالوتتوقف

يومففطئلذ!ع!يذالرسولعنوردحيث،المسلمين

وبعد،الجمعةصلاةتقامففيهبه،اللهخصهاالتيالجمعة

أرحامهموصلةحوائجهمبقضاءالناسقياميستمرالصلاة

الأرضفيينتشرونوفيه،نزهاتهموقضاءأبدانهمورأحة

الضيز.كتابهفيتعالىاللهذكركما.اللهفضلمنيبتغون
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بريطانيا،فىالعطلاتبعضوتسمى.الجمعةانظر:

والمكاتب،البنوكفيهاتغلقحيث،البنوكعطلات

والجمعة،السنةرأسالبنوكعطلاتوتشمل.الحكومية

وهو،التهادييومرالميلاد،وعيد،الفصحوأثنين،الحزينة

عطلاتهناكإنثم،مباشرةالميلادعيديليالذياليوم

فيعطلةينايرمنوالثاني.البنكيةوالصيفالربيع

فىالناسبعضيحتفلالشماليةأيرلنداوفيأسكتلندا.

كيومبوينىلمعركةالسنويةبالذكرىيوليومنعضرالثاني

منعشرالسالغيوميتخذونأيرلنداجمهوريةوفىعيد.

شعبويحتفلعيدا.،باتريكالقديسلمجوم،مارس

رغمنوفمبر،منالثلاثينفىأندروالقديسبيومأسكتلندا

أيضئاإنجلترافىجورجالقديسويوم.رسميةعطلةليسأنه

.كثيرةبلدانفيعطلةينايرمنوالأول،رسميةعطلةليس

أواخرفيديفالىالجديدبعامهمالهندوسويحتفل

الخريف.

الصينيبالعامالعالمأنحاءفىالصينيةالطوأئفوتحتفل

الحاديبينيولدالذيالجديد،القمرممولدالجديد

عطلةوهناكفبراير.منعشروالتاسعينايرمنوالعشرين

،العمالعيدأيضاويسمىمايو،شهرمنالأولقيمايو

والنصارىالمسلمونويتخذ.كثيرةبلدانفيعيدوهو

خاصة،أعياداالأخرىالدينيةوالطوائف،والهندوس

يوموأهمضحى،الأوعيدالفطرعيدهيالمسلمينوأعياد

.الغفرانعيدوهوكيبوريومهوأليهوديةالسنةفى

الأمة؟تاريخفيمهمةأحداثاالعطلاتبعضوتخلد

.المتحدةالولاياتفيالاستقلالعيدهويوليومنفالرابع

أخرىأعيادأوبالاستقلاا!،كتيرةأخرىدولوتحتفل

،مارسمن25فياليوناناسعتقلالعيدوتشمل،خاصة

استقلالوعيد،أبريلمن25فيإيطاليافيالتحريروعيد

من15فيالهنداستقلالوعيديوليو،منالأولفيكندا

أغسطحه!،منأ7فىإندونيسيااستقلالوعيدأكسطص!،

الوطنيوالعيدسبتمبر،من7فيالبرازيلامشقلالوعيد

النيوزيلنديالأسترالىوالعيدأكتوبر،منالأولفيلنيجيريا

فيالنيوزيلنديةالأ!شراليةالقواتنزوليوموهو،أنزاك

وهو،الأولىالعالميةالحربخلالأم،159عامجاليبولي

لأمشرالياالوطنيالعيدأماونيوزيلندا.أستراليافيقوميةعطلة

منه.قريباأوينايرمنوالعشرينالسادسالاثنينيومفيوافق

فيوايتانجيعيدهونيوزيلندافىالوطنيةالأعيادوأهم

32فيالثورةبعيدالمصريونويحتفلفبراير.منالسادلر

يحتفلونكماأكتوبر،6فيإسرائيلعلىوبنصرهميوليو،

الربيع.بقدومالفرحةعنتعبيراعادةويقام،النسيمشمبعيد

ثالثفىواشنطنجورجبمولدالأمريكيونويحتفل

ثالثفيكنج،لوثرمارتنوبمولدفبراير،شهرمناتن!تيوم

حواليوفيالأعياد.منويعدونهمايناير،منأثنينيوم

عهيدا،لنكولنأبراهامميلاديوميعدأمريكيةولايةثلاثين

فيالشكرعيدهومهمآخرأمريكيعيدوثمةفبراير.فى

نوفمبر.منخميسرالغ

41فيالباستيلكيوم،مهمةعامةأعيادولفرنسا

وفيمايو.منأحدثانىفىداركجانويوميوليو،من

يوميعسمىمايو،منالخامسفىوطنىعيداليابان

.الأطفال

علىعيدكلمةإطلاقبينواضحاخلطانجدوهكذا

غيرما،مناسبةأجلمنتتخذعطلةكونهوبينالعطلات

قدسيتهلهالكلمةبمعنىعيدالمسلمينعندالعيدأن

يومفهيالعطلاتأما.الجامعةالدينيةوشعائرهواحترامه

تضعهاالتيالعطلاتعدافيماأسبوعكلمنالجمعة

حتىخاصةمناسباتبلعيداتعتبرلاوهذه،الحكومات

عيد.عليهاأطلقوأ!

.والاحتفالاتالأعياد؟المسلمينأعياد؟السةلتهورمقالاتالظر

أيصا:الطر

كوانزامايوأولعيدالسلمينأعياد

والبيرحسليلةالسكرعيدالقديسعيد،ساتريك

المعرضالفصحعيدالمرفعثلاثاء

الأبيومالميلادعيدالهدلةدكرى

ستيلابىيومالقديصعيدشالشين،القديسيينعيدعشية

يومألريل،لةح!الأمعيد

اليهود)مواسماليهودية؟الكفارةانظر:.الغفرانيوم

كيبور.يوم(؟الدينيةوأعيادهم

القر(.)مدارالقمرانظر:.القمرياليوم

الصيامويوم،للغفراناليهودياليومهوكيبورلوم

.المقدساليهوديالدينى

الشهرفىأكتوبر،أوسبتمبرشهريفياليومهذاويقع

التاسعاليومغروبمنذمدتهوتستغرق،تشريناليهودي

العاشر.اليومبعدنجومثلاثتظهروحتى،تشرينشهرمن

اليوموهو.وعبادةصياميومكيبوربيوماليهودويحتفل

القواتقامتحينأم739عامأكتوبر6وافقالذي

سيناءفيالإسرائيليةالقواتعلىالكبيربهجومهاالعربية

فدمرتها.والجولان

عمل،بأييقومونولا،اليومهذافياليهودويصوم

وأاليهودمجمعفيالطقولرحضورعلئويحرصون

)العهدالتوراةفيكيبوريومقوانينوجدتوقدالمعبد.

2:9ء32،-61،23:26رقمالأسفارفي(القديم

.11-92:7فيوكذلك
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خادمأوالصغير،الزراعيالمالكأو،التابعهواليومن

إنجلترا.فيالوسطىالعصورأواخرإبان،الإقطاعيالسيد

،الميلاديعشرالخامسالقرنفيالاسمهذااستخدموقد

مزارعفيوالفلاحين،الملاكوصغارالنبلاء،منازللموظفي

تيودورعهدفىاليومنيونوأصبح.الإقطاعيين

منمقاماأرفعوكانوا،مستقلةطبقةأم(06-3ا)485

السادةمنأدنىمرتباتهمأنإلآ،والعمالالفلاحين

أواخرفىالطبقةهذهرجالشكلثم.الضياعوأصحاب

والمسماة،بهمالخاصةفرسانهمفرقعشرالثامنالقرن

تموقدالإنجليز.الفرسانمنوطنىحرسوهو،باليومنيين

عامبرلمانىقانونخلالمنرسمئااليومنيينتنظيم

.أم497

الذيناليومنيينحرسالسابعهنريالملكنظمثم

اليومنيونواستمر.الإنجليزيللعاهلالخاصالحرسشكلوا

ملكئاحرسابوصفهمخدماتهميؤدونهذايومناحتى

تتعدىولاالرس!ية،المناسباتفيبريطانيافيخاصا

المجموعةهذهضباطويرتدي.الاحتفالاتمجردواجباتهم

ملونة،أزياءالمجندونيرتديبينما،معاصرةأزياء

القرنأواخرإلىذلكتاريخويرجع.أسلحةويحملون

الميلاديين.عشرالسادسوالقرنعشرالخامس

كانكبيرادوقاأنيحكى،التقليديةللمعتقداتووفقا

خفراءلأن،الدهشةوجههعلتوقد،أم966عامزأئرا

منكبيرةكمياتاستهلكوااليومنيين،منلندنبرج

هذاعليهمويطلقالبقر.لحوماكلىلقبهمثمومن،اللحم

.لندنبرجانظر:هذا.يومناحتىاللقب

لصاحبها.شرفابالحراسةالخاصاليومنوظيفةوتعتبر

القواتمنوالمجندينالضباطمنأليومنييناختيارويتم

فيالضباطصفويؤدي.البريطانيةالنظاميةالمسلحة

درجةنفسلهاكتابيةأعمالأالمتحدةالولاياتأسطول

اليومن.

البريطانيالملكيالحرسرجالهمالحرسلومن

فيتنحصرالماضيفىمسؤوليتهموكانت.الرسمي

وتقتصرودوليا،محليابريطانيا،ملكسلامةعلىالمحافظة

اليومواجباتهموتتعلق.الاحتفالاتعلىحالياواجباتهم

والمناسبات،البرلماندوراتأفتتاحمثلالدولةبمنا!مبات

بنقودتعرفالتىالإحسانأموالتوزيعمثلالملكية

أزياءاليومنحرسويرتديلقود.،مونديانظر:.موندي

بينهميميزونلاالناسمنكثيرايجعلالذيالأمرتيودور،

فإنلندنبرجخفراءوبخلاف.لندنبرجخفراءوبين

منكلعلىويطلق،مقصبةأحزمةيرتدوناليومنيين

البقر.لحوماكليلقبواليومنالخفراء

البريطانيةالعسكريةالهيئاتمنالحرسيومنويعد

عامرجلا05عددهموكان.البريطانيةالجزرفيالعريقة

هنريتتويجحفلفيرسمياشاركواعندما،أم485

أمافرد.002إلىعددهمالأولىإليزابيثورفعتالساب.

بمائة.عددهمحددفقد،الثانيتشارلز

يومكلوتسجلالمرء،وأفكارلشجاربسجلاليوميات

باليومياتالناسمنكبيرعددويحتفظ.أيامبضعةكلأو

اطلاعالناس!أغلبيحبولاشخصيا.سجلابوصفها

يومياتهم.علىالاخرين

بعضتلقيإذ،التاريخعبرباليومياتالناساحتفظ

وقد.معينةزمنيةفترةوعاداتحوادثعلىالضوءاليوميات

الحكومةفيموظفايعملكانالذي،بيبسصمويلكتب

بيبس،يومياتوتغطي.التاريخيةاليومياتأشهر،البريطانية

إلى0661عاممنالزمنيةالفترةشخصيةبشفرةكتبتالتي

ثريارجلاوكان،لندنسكانمنبيبسوكان.ام966عام

العامة،الحوادثعندقيقةملاحظاتأبدىوقدواجتماعيا.

،ام665عامالكبيرالطاعونعنحديثايومياتهتتضمن

حليتمولم.أم666عامحدثالذيالكبيرلندنوحريق

نشروتمعشر،التاسعالقرنأوائلحتىبيبسيومياتشفرة

خلالمجلداتتسعةفي،مرةولأول،الكاملةيومياته

العشرين.القرنمنالسبعينيات

الأمريكيالإقطاعي،الثانيبيردوليميومياتوتصور

خلالالاثرياءالمستعمرينحياةفرجينيا،مستعمرةفىالثري

.الميلاديعشرالثامنالقرن

فيالحكيمتوفيقسجلهماالعربيةاليومياتأشهرومن

الصحففيتنشرالتيواليوميات،الأرياففينائبيوميات

علىالمصريالكاتببدأهاالتيفكرةيومياتمثلاليومية

شقيقهكتابتهاواصلثم،اليوميةالأخبارصحيفةفيأمين

منصورأنيسيومياتوكذلك.وفاتهبعد،أمينمصطفىالتوأم

اليومية.الأهرأمصحيفةفيمواق!بعنوأن

،الغربفىالخياليةالقصصمؤلفيمنكثيركتبوقد

وهذه.يومياتشكلعلىقصسيرةوقصصاروايات

وباستطاعةكبير،حدإلىشخصيةصفةذاتالقصص

المؤلفكتبفقد.البطلشخصيةمعالاندماجالقارئ

عاممجنونرجليومياتجوجولنيكولايالروسى

موظف.يومياتشكلعلىقصيرةقصةوهىام(،)835

عامالمعلقالرجلروايةفيبللو،ساول،الأمريكىويصور

وتتألف.يومياتهكتابةحالةفىالقصةبطلأم(،49)4

.الأبطالليومياتمداخلمنمعظمهافىالقصة

بيرنى،،عمويل،بيبسبمشاوولبلو،:أيضاانظر

توفيق.،الحكيمبمطه،حسين،فاني
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اغداالإغريقيةالحصارةآثارمن!خيرلها،امدلهوكبرىاليولانعاصمةأثينا

أثيا.وسطفيالحدشة

ليونانا

نشأتحيثأوروبا،جنوبيتم!ماصغيرةدولةاليوئان

فيهسيطرالذيالوقتفى،سنة005.2قبلالضبيةالحضارة

الأبيض:بالبحرينالمحيطةالمناطقمعظمعلىالإغريق

.اليونانمدنكبرىالعاصمةأثيناوتعدوالأسود.المتوسط

ويعيش.القديمةالإغريقيةالحضارةآثارباليونانوتوجد

أهممنتعدالتيالزراعةعلىاليونانسكانربعمنمايقرب

وعرةجبليةاليونانأراضىمعظمولكن،الاقتصاديةالأنشطة

الخصبة.التربةمنقليلةمساحاتوجودمع،وصخرية

مكانيوجدفلا،بحريشعببأنهماليونانيوناشتهر

الجزروت!صن.كمأ37منأكثرالبحرعنيبعداليونانفي

الأيونيةالجزر:مجموعتانوهي،اليونانمساحةخمص!

الإيجيةوالجزر،الرئيسيةاليونانأراضيغربيالواقعة

اليونانوتملكوتركيا.أجونانابينإيجةبحرفىالواقعة

العالم.فيالتجاريةالأساطيلأكبرأحدحاليا

000.2منلأكثرالغزاةسيطرةتحتاليونانيونوقع

عامالمقدونيينيدعلىاستقلالهمحلالهافقدواسنة،

العثمانيين.منأم982عامإلايستعيدوهولم.م،ق338

المشكلاتتواجهاليونانيةوالحكومةالوقتذلكوممذ

انظر:.ديمقراطيتهاعدمأوضعفهابسبب،الكبيرةالسياممية

الإغريق.

الباياتيرتقعأخرىتاريحيةومشسآتالومط(،)يساركالارتيونيمة

الحكمنظام

فيالحاليدمشورهااليونانتبنت.الوطنيةالحكومة

وأصبحترسميا،الملكيةالغيتعندما،أم759عام

رئيسيقوم.رئيسيتزعمها،برلمانيةجمهوريةدولةاليونان

رئيسيحظىبينما،المراسملإجراءالغالبفياليونان

الرئيساليونانىالبرلمانوينتخب.الحقيقيةأسسلطةباالوزراء

الذيالوزراءرئيسالرئيصويعين،مشواتخمسلمدة

الوزراءرئيسويكون.البرلمانثقةعلىيحصلأنيجب

.البرلمانفىالمقاعدأغلبيةعلىالحاصلالحزبزعيمعادة

والوزراءالوزراءرئيسمنالمكونالوزراءمجلعي!يمثل

العامةالسياسةبتوجيهيقومالذيوهو،التنفيذيةالسلطة

رئيستوصياتحعسبالوزراء،الرئيسويعين.للحكومة

.لوزراءا

003منالبرلمانويتكون،البرلمانمنالقوانينوتصدر

.مشواتأربعلمدةيشخبون،نائ!

إداريا،قسما51إلىاليونانقسم!.المحليةالحكومة

حكماالرهبانيحكمهالذي،أثوسجب!إلىبالإضافة

ثلاثلمدةقس!لكلحاكماالح!ضمةوتعينذاتيا.

وإدارة،الامنحفظعلىالحاكمويعم!،سنوات

منالأقساموتتكون.الضرائبوجمع،المدنيةالخدمات
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موجزةحقائق

ثيما.أ:عممةلعاا

اليونانية.:الرسميةاللغة

كم،587حنوب-شمالمسافةأطول2.كمأ019/31:المساحة

كم.أ20.5"السواحل.كم55ءعرب-شرق

الأدنى:البحر،سطحلوقم719.2أوليمبوس:الأعلى:الارتفاع

السواحل.ع!البحرسطحمستوى

000.386/01أم169عامتقديرحسبالسكادعدد:السكان

37%والمدنفى63%:التوزيع!،شخص/كم78:الكثافة،نسمة

سسمة،26401.لما56ام(!9أالسكان)إحصاء.الريصفي

نسمة.م(.."،1002245101)تقديرالسكان

والدرة،والزي!،والعنب،القطن:الزراعة:الرئيسيةالمنتجات

والتبغ،السكر،وقصب،والضأنوالدواص،،والزيتون،الشامية

لسجائروا،الكيميائيةدوالموا،لإسمنتا:عةلصناا.والقمح

.والمنسوجات،الغذائيةدوالموا،ئياتوالبتروكيميا،والملابس

والفحمالحدسد،وخامات،والكروميت،البوكسيت:التعدين

.المغنسيوموكربونات،الحجري

النقود.انظر:لبتا.مائةوتعادل،الدراخمة،الرئيسيةالوحدة:العملة

المدنحكومةوتتكون.صغيرةإداريةمنطقةأ47

رئيس-أومحافظ-تنفيذيرئيسمنوالقرىوالبلديات

المنتخبيهت.المجلعروأعضاء

هما،رئيسيانحزباناليونانفييوجد.السياسة

يمقراطيةأولاوحزب،اليونانيةالاششراكيةالحركةحزب

التدخلاليونانيةالاششراكيةالحركةحزبيدعمالجديد.

إلىاليونانانضماموينتقدالاقتصاد،فيالحكومي

وأ)الناتو(،الأطلسيشمالحلفمنكلعضوية

القواعدوجوداستمراريةيعارضكما،الأوروبىالاتحاد

الديمقراطيةحزبأما.اليونانفىالأمريكيةالعسكرية

حكوميتدخلمعالحر،ألاقتصادفيدعمالجديد

حلفمنكلعضويةإلىاليونانانضمامو!يدمحدود،

العسكريةالقواعدووجود،الأوروبىوالاتحادالناتو

أحزابعدةاليونانفيوتوجد.اليونانفيالأمريكية

لكلويحق.اليونانيالشيوعىالحزبمثلصغيرةسياسية

بصوتهيدليأنسنةعشرةثمانىعلىعمرهيزيديوناني

.الانتخاباتفي

العلياالمحكمةهياليونانفيالمحاكمأعلى.المحاكم

فيالمحكمةوتحكمعضوا.11منتتكونالتىالخاصة

وحلالانتخاباتوتقرر،المسائلبعضفىالقانونشرعية

العاديةالمحاكمنظامويتكون.الشعبيبالاستفتاءالمشكلات

،والاممتئناف،والجنايات،والمدنية،الإداريةالمحاكممن

.الحياةلمدى،القضاةالدليلةرئيعرويعين.والعليا

منكبيرأجزءااليونانتخصص.المسلحةالقوات

تركيا.محارتهامشاكلهابسببوذلك،للدفاعميزانيتها

صرو!و،أبيضصلي!فيهمامرسومالقوميوالشعاراليونانعلم

السماءتمثلزرقاءخطوطمنالعلموتحكون.اليونانيةللكاثوليكيةديني

أحلمناليونادشع!وكفاحالنقاءتمثلبيضاءوخطوطوالبحر،

استحدم.لليونانآخررمزالشعارفيالموجودةوالسنابل.الامشقلال

واستخدمأم789عاما!ستخدامهوأعيدأم822عاممذالعلمهذا

.أم759عامالقومىالشعار

منالشرقيالجوبيالحزءفيالمتوسطالأبيصالبحرعلىتقعاليونمان

الجزر.منكبيراوعدداالبلقانجريرةلتمبهمنكسيراحزءاوتغطيأوروبا،

162و005منوالجويةوالبحريةالبريةالقواتوتتألف

يونانيكلعلىالإجباريةالعسكريةالخدمةوتفرض.جندي

سنة.12عمرمنتبدأشهرا،42و02مابينتتراوحلمدة

السكان

حوالطأديونانسكانعدديبدغ.السكانعدد

أثيناالعاصمةسكانعددويبلغ،نسمة01و000.386

مجموعمن03%نحويعيش.نسمة.011748نحو

بينما(،نسمة69037))775وضواحيهاأثينافيالسكان

المدنكبرىثانيةسالونيكمدينةفيمنهم7%يعيش

المناطقهيبالسكانازدحاماالمناطقوأكثر.اليونانية

الجزرفيالسكانيقلبينماالدأخلية،والسهولالساحلية

من%89نحواليونانيمالجنسويكون.الجبليةوالمناطق

من%أنحواي،أقليةأكبرالأترأكويشكل،السكان

.اليونانسكان

اروبيلمبر،!ااوثرا.روسيما

ي!غو!لأ

!كابرصسهححه!كا*؟مقث!ص-ة!-لل!الم!دموأءالدحهر04

تيا-ر1تر!ص!اآلسيا

حبث!حعورأ3س!3!يمايز

-حمم-!**صصكلرقبراببلاري!
الامم!كضاللحر

(
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السكانيةالكثافة

اضاسعةاوالحزرأصيولاليةاالأراصيافيالس!!ايالتوزيعالحريطةتوص!ت

وأكتراجو،داعاص!ةأتياتعدراصولاد.امددكرىمواقعرلها،

سكالها.عدد!يشتافةالحضريةالماطق

ك!لمم

لآ

لأ

خه!

!م*!

كليو!!لاايرا)أى

شحص!/كم2

21132ق!د!أكا

أورولية،-هندوأصولمناليونانيونينحدر.الأصول

وا!شقروااليونانبغزرقامواالغزاةمنمجموعاتوهناك

منالختلفةالأعراقبعضبىوجدتلذلكونتيجة،هناك

.أ،تراكواوالسلافالإيطاليينمثلالسكان

دالإضافة،أجونانافيالرسميةاللغةهياليونانية.اللغة

ومصطلحاتكلماتعلىتحتوي،جديدةلغةوجودإلى

أسسلافيةواوالإيطاليةالإنجليزيةاللغاتمنمأخوذة

ثية.والتر

المعيشةأنماط

في)63%(اليونانسكانثلثينحويعيش.المدنحياة

حديثة.وأحياءقديمةأحياءمنمعظمهاويتكون،المدن

شوارعهارالارتفاعالقليلةببناياتهاالقديمةالأحياءوتتصف

أصسحاب،ابناطحاتالحدسةالأحياءتتسمبينما،الضيقة

فيالدينةحياةوتشبه.الحديثةوالأسواقالواسعةوالشوارع

ويعمل.الأخرىالأوروبيةالدولمددفيالحياةاليونان

والنقل.والتجارةالسياحةفيالمدنسكانمعظما

ظهرتولكن،الفقيرةالأحياءمناليونانيةالمدنوتخلو

السياراتامعتعمالازديادبسبب،المدنفيأضلوثامشكلة

مخاطرأثينافيالجويالتلوثويشكل.الصناعيوالنمو

منالحدعلىأثيناوتعمل.القديمةوالاثارالصحةعلى

ومنعالمصالماعلىأحسيوةابإح!صام،التلوتمش!طة

عددمنوالحد،المناطقبعضفيالسياراتاستعمال

يوميا.بالمدينةتمرأضياالسيارات

ستينياتمنذالرلفلمحكانعددانخفض.الريفحياة

مزارعهم،مننالس!طهجرةبسبب،الميلاديأحشريناالقرن

الزراعيةالمناطقأكبروتقع.المدينةفيعم!!عنللبحث

ترتفعحيث،أ!داخليةاوالسهولاصساحليةاالمماطقفيأجرناليةا

الحياةتحسنتوقد.الرياستعمالبسبباشراعيةالإنتاحية

خدماتالمساكنفيتتوفرحيث،المزارعتلكلسببالريفية

بالإضافة،الصحيةوالتمديداتأح!رباء،ار،المركزيةالتدفئة

.بالمدنأغرىاتربطالتيالمعبدةأطرتاوجود11

والملابسالغربيةالأزياءاليونانيونيرتدي.الملابس

.أخرىإلىمنطقةمنأضقليديةاالملالسوتختلف.أضقليديةا

علىاليونانيالشعبغذاءيحتوي.والشرابالطعام

والبقر،والخنزيروالدواجنالأغنامالحوممنمجموعة

والبازلاء،الطماطممثلأطازجةاالخضراواتمنوأنواع

بعضتشتهرالذيالجبنمنمتعددةأنواخإلىبالإضافة

لحماليونانفياستهلاكاأطحوماوأكثر.بصناعتهالأقاليما

البحرأسماكمنعديدةأنواعااليونانيونويأك!،الضأن

أ!عام،اتحضيرفيالزيتونزيتويستعملون.المتوسط

الشعبيةالمشروباتومن.والثومالبصعلإلىبالإضافة

.والقهوةالأبيضاوالنبيذالجعةاليونالية

القدمكرةوبخاصةالرياضةاليونانيونيحب.التروجى

فيالبيوتخارجبالاجتماعويستمتعون.والسباحة

والمطاعم.والمقاهيالمسارح

معظموتحتويللتحمع.ماطق،عتمارهامشمهورةاليونانيةالملقاهي

وحارحه.الىداحلطاوا،تعلىايقاهي
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اليونانيةللكنيسةاليونانيينمن%59ينتمي.الدين

ويتمئالشعب.الشرقيةالأورثوذكسيةللكنائسالتابعة

أخرىدينيةأقلياتاليونانفييوجدحيث،العبادةبحرية

والبروتستانت،واليهود،،الكاثوليكالرومانمثل

تراقيا.إقليمفىالمسلمينغالبيةويعي!ش.والمسلمين

التعميدأوقاتفيالكنيسةإلىاليونانيونيحضر

فىعطلةوأهم.الرئيسيةالدينيةوالأعياد،والوفاة،والزواج

الفصح.عيدعطلةاليونان

إلىبالذهابالأطفالاليونانىالقانونيلزم.التعليم

إلىالدراسةوتقسم.سنة51حتى6عمرمنالمدرسة

فىسنوأتوست،الابتدائيةالمرحلةفىلحشوأتست

.مجائاليونانفىوالتعليم.الثانويةالمرحلة

السكانمن%09فنحو.بالتعليماليونانيونيهتم

بالتعليمالملتحقينعددوازداد.والقراءةالكتابةيعرفون

فيويوجد.العشرينالقرنمنالستينياتمنذالعالي

فيالأرسطوويةالجامعةأكبرهاومعهداجامعة61اليونان

،-أكزخص!بربرءبربمللثيك!نن!*3!و!وج!ل!كتغنبئءىيرصش-لا!"تجبهثووكلب؟!ءنركا--كا3كالأ-كوبم3راد-/ءكاةلأ!3حكاءلمجلخبماثرتظثيال!كاكاي!كاكا!-صكا،-:؟*؟ءلملركا2!-كثزكالز!لىايماح!

لاير!،"بر3/ورى!كااس؟!-ا!كا!!رآ"كااكا"ير!كاير!ء3/جلإكا-!صىوحع،كاء.3--كاكا-،31-اور33كالا"1،

\!ش/!كا!ثاتربنررلإزرى!سكاى.!!؟ترر"3خ"فيبر!ء-ع،!ىكا"،كا-كاكاكثبئء"ع3كا3كا--كاء"!!كاءقموصج!لتهر!-ىى/كا-ثاءص!كا!عكا.ضلولمهيوكا

اءبزكارر!؟رزكا،رزورءكاتركاكا!نمو3ررب!وكارز!ونم!!!،ير!ثفالي!قخير!كا؟ع-كا؟كا!لمع!لحكاىر-همروكا!لألأ.كو03لديموكا"3!كؤلكؤيخوءكاشير3"ىض-

ا!،،)؟اص3؟كاءكاكا"رر"جمثآكير؟تنكا3فيكا!؟كا!!ى!ثي؟ث!رر؟كاير.ص.كابولكا،صذكانئيلالم?ىكراقحاصأكاكا-ءء/-*أ/كاكايربرسح!صسص

صكا؟ىكا!!!!بن!لمء-كاءش!!صس?!كاء*-ءحومو.ع؟..كا!نححري!اصابهىءو!إور؟ص*لأ3كاء-"كاجسهـ،
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-تم!و،!!!لإى/بركا---سعكاىص.-لو!لساموتبرسى-!3فيصلاعى-3كاحكاكا

!س!!ررى!/سكا.ا

ء:كاكاكا!!3صبركا!!31كاسياتستارحول!كا3كاكاع*""-ع3كا

كاء؟كا-كا-ا/قيصص.-6شو!يائى!أي\!ك!أطخليم00كا--دأع-!ح-"كاغ--3

سلمسكاكاكا-"4كا!؟كا

*!03.-ر-لألا---حبه!!تليمنوسالد-أ-"كاءجحمال--كا4؟لا--كا

*يرآكا-د.-37لدلا-3وكا-كا-)3و!

كورفو!ايحولوانينالاباكاس-.لارء.،ءكاء4كا"3كاء!-33كا-ع3كا3!!كا"كا3!
ءاءدروسىاك!

كسايوس-س-؟-6كا"-لا3ىعلا

اييرسلا!ظ!لد!!،إيالسنر)تيوسش-صررء/لأىإثر3"!علم

!.كا!ء!ءح..صرللوسأا!االشمالىخانتوسالأك!-حىطغء1الا!!،يا!

بر!لموو3!لهلاجوسؤ

!*6لأإ،حلألمحادس،س21/ابعههاصإسبورادسسوس01ح!/

للوما3؟خ!-/و3أ*د

لم!حمحم!..أسر،!يخهبر،!بهمكهيرو"ص.كاك!س!كاكاكا3ص!كا3كاكأد-33

-5*،.ءصء!ا!لامو.ر-!"ثهحرلسارأظ33-؟ك!لا

ألعلرس.9!لماد!كي!لأحبم،خثؤ!ئوخمثلكا!كا

ور!م!ن!أناى-ئرأصع.صشسكاسحلا!ثلاكاكاصص3!لمأ!.لحة.3ثوع؟كا*-3ور 3-س!:-صصكا3لا-/أللىهس!!3/

!!حولسواخيارءترايءلاكيرحليعح!+الما.لمما.ء"!+!خ!كا3كاكا!،-؟،!*كا-:كا

---لا!ءصكاكاص"6ص.1!33،1--

؟-----37،*ستويكاء..ء!كاكاص*لم..-..---ا!-!؟كا*%كا!

لمجل!اءامالباألم?.نبمباأثيدسه!!.ء؟لو!سألدالدس-هعحم!ح!لوفالمنبورالإكاكا-كا-4"-ور

زائتيئاكلون،..2،!س!/د!3--كا

اللهحسرخ!-كألريمطآملحاد-.بخخلإبم!صا،ك!ل!يا!ستبنوحمحباء-كاكاكاخكا!3 حلببمس3!كابو.صكر!الوثس!كاء-

كاساضهارا-صكسبىس!2!سزئممبكؤلودللوكزلمى؟بافموسلدسوكريت!"--9ي!م!لاممابتكا

بريسإأء"ص-لاصلئيذ!.!!لا"ط!ناكسر!-ىيح!ل!!لم!مالمنولمنيم3مو!ير3بوء/

.--*لير!ئ!-كليم
الأيونىهـأجالميانو

،ممينؤرو!!ثليونمونمفاسلتا3!ح!لهـقبلوء"،برثا،يك!إزرلسجحولآئ!ثاجولأممصكاث!مهلروس!سسأ!اسا

اليوئانليبوأصإأكلأنبثودس-فولمجثادروك!فىعس3ألااشلورادسنبدوكو*حص
-.ءسثيمى

طرولسيالعهسيهألخر11سايته!انثلك!را---صلطئرفيدصأ2!-طى---!لسرنا"

دوليةحدود-3!،-ح!-

كارباثوس

حديدبةلسك7كاس!سالأللم!اليحرن--!وصالما.د-صوء!لسوم!

-طرواحرىءخا6،كاكارلانوسث!لم

اليكارلالسو3

كا

عاصمهأخروىطحية!امملتوسطط!ريا.سءرالو!!الوارخالا!رلوس"ء

كريتسنبكؤلاابوس

."-س-!س!سح!أصلىإيراليئر

!ديمةكاموا!ع!س2؟!،يىلىخط43جافدوس!،!2،لم

ميل003

لبستهدهـالجرلطة

الدوليةالحدودلىمرحعا
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منعددوجودإلىبالإضافةأثينا،وجامعةسالونيكا

.والفنونالاثارمدارس

ثيوتكوبول!ر،دومن!صسهويونانيفنانأشهر.الفنون

أكترأبدعحيثأممبانيا،فيغري!صلإلعرفالذي

القرنوأوائلعشرالسادسالقرنأواخرفيهناكرسوماته

علىالشعراءمناثنانحصلوقد.الميلاديينعشرالسابع

ما639عام!ميفرسجورجوهما؟للادابنوبلجائزة

إلىبالإضافةوذلك.م9791عامإليوتسوأوديسيوس

كبيرعددويهتم.المشهورينوالمطربينالمولعميقيينمنعدد

نسئالسجاديتقنونحيث،النسيجبحرفةاليونانيينمن

والملابس.

السطح

تغطيهاصلبةصخورمناليونانأراضيمعظمتتكون

فتربة.المناطقبعضفىوالشوكياتالأعشاببعض

فقيرةالبلادمن%07تشكلالتيالمرتفعةالأراضي

،متعددةأقاليمإلىأليونانالمرتفعاتوتقسم.وصخرية

قسمينإلىالبلادتقسم،المثالسبيلعلىالبندس،فجبال

الغاباتت!صسوهاالتىالعاليةالجبالوترتفع.وغربيشرقي

مياهوتشكلالبحر.سطحفوقم2و004منأح-إلى

التيالجزرمئاتإلىبالإضافةالجزر،أشباهمنعدداالبحر

البلاد.مساحةمن%02تكون

-ا:وهي،رئيسيةأقاليمتسعةإلىاليونانوتنقسم

،إبيروس-4،ثيسالي3-،مقدونيا2)ثريس(تراقيا

الجزر7-،المورةجزيرةشبه6-،ويوبيهاليونانولممط5-

كريت.-9،الإيجيةالجزر8-،الأيونية

الشماليالجزءأقصىفييقع)ثريس(.ترافياإقليم

ويسودبلغاريا.وجنوبتركياغرب،اليونانمنالشرقي

وسهل،البلغاريةالحدودعلىرودوبجبالالإقليما

تجفأكبرتراقيافيويعيش.بالتبغيزرعضيقساحلى

.الأتراكأطمسلمين

ويشملتراقيا،أقليممنالغربإلىيمتدمقدونيا.إقيم

بالإضافة،الجنوبيةالبلقانوجبالالبندس،جبالمنأجزاء

الأقاليمأكترمقدونياوتعد.الخصبةالأوديةمنعددإلى

هما:خصبينسهلينوتشمل،اليونانفيإنتاجاالزراعية

والفواكه،،القطنالمنتجاتأهموم!.وسرايسالونيكا

!مالونيكاوتعد.والقمح،والتبغوالأرز،،الشاميةوالذرة

حزيرةأكبركصيت

علىالجزيرةتقع.يونانية

جنوبالمتوسطالبحر

اليونانأراضىشرقي

الحبالوتغطي.الرئيسية

مسطقةمعظمالوعرة

!مالجنوبيالساحل

الحزيرة.

-
---
-

3--.------
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العاباتوتعطى.وعربيشرقيقسمينإلىالملادتقسمالبدسجبال

البحر.مستوىفوقم004.2منأكثرإلىترتفعالتيالحبالهذه

الحجمحيثمنيونانيةمدينةأكبروثانيالإقليممدنكبرى

وتعي!قمهما.ميناءكونهاإلىبالإضافة،الصناعيوالإنتاج

ثمرقيالوا!أثوسجبلفيذاتيحكمذاتدينيةجماعة

ديرا.02فييعيشونرأهب000.2نحووهممقدونيا،

واسعسهلوهومقدونيا،جنوبيقع.ثيسالىإقليم

يبلغالذيأوليمبسجبلأشهرها،عاليةبجبالمحاط

فيمنطقةأعلىوهوالبحر،سطحفوقم17922ارتفاعه

وبخاصةللحبوبمهمةزراعيةمنطقةوثيسالى.اليونان

أيضافيهاويزرع،للقطنزراعةالأقاليمأكثروهي.القمح

التجاريالمركزهوفولوسوميناء.والخضراواتالزيتون

ثيسالي.لإقليم

الجزءفييقع،السكانقليلصغير،إقليم.إبيروس

أمفراكيا،وخليجألبانيابين،اليونانمنالغربيالشمالي

كبرىوهيأويانيناوتقع،وعرةجبليةمنطقةمنوشكون

الإقليممزروعاتومن.الرئيسيالواديفي،الإقليممدن

والأرز.،لعنبوا،الحمضيات

إقليميجنوبيقع.ويوبيهاليونانوسطإقليم

ووديانوتلالجبالمنويتكون،وثيساليإبيروس

خمسالإقليمهذاويشكلالجزر.منوعدد،صغيرة

.السكانمجموعنصفحواليويسكنه،اليونانمساحة

والصناعة،والمالللاتصالاتالدولةمركزأثيناوتعد

منكبيرةمجموعةالإقليمهذامدنفىويوجد.والنقل

الزراعيةالإقليممنتجاتومن.العريقةالإغريقيةالاثار

وجودإلىبالإضافة،والزيتونوالحبوبوالتينالقطن

ضخمومصنع،والبوكسيتوالرصاصالرخام

.للألومنيوم

وديانعلىتحتويكبيرةجزيرةشبه.المورةجزيرةشبه

مزروعاتهاأهمومن.وسواحلوتلالوجبالصغيرة

فىتنموالتي،والخضراواتوالزيتونوالعنبالحمضيات

منكثيرالإقليمفيويوجد.الإقليممساحةمن02%

الأثرية.المواقع

الشتويةالجويةالظروفيناير.حرارةمعدل

أكثرالساحليةوالمناطقالجزرفيالسائدة

والجبلية.الداخليةالأقاليممناعتدالأ

ح!كحح!زلأثماللهثد2ص!مأ

5بو!نيئد!أء!لإلمثملاع*ع!

!رث!ث!ا!ل!ق!صط!"علمحور3

!س18!"ىا،؟ى!سميه!و!!رر*ص!ح!

!أ!!-9ء8!8*كاوح!ء،كر!-؟

كمى

،،*س

ىبم

كليور!يراإ*؟

!كى!حر*!

المئويةبادرجاتالحرارة

84!طمضالمتهالحر

فيحارصيفيسوديوليو.حرارةمعدل

أكثروالحرأرةوالجزر.الساحليةالمناطق

الداخلية.الجبالفياعتدالأ

!*،،ا

الحرار-اكليو!!4"

المئويهبادرجات

62فوو

لمأ1م!أفل

الأمطارغالبيةتهطل.السنويةالأمطارمعدل

فصلفيوأقلهاالشتاء،فصلفيأليودانفى

الغربيالشمالمنالأمطارتتاقص.الصيف

الشرقي.الجنوبصوب

-!ههمندلولو!ي

-حضيصروسي!يم!!

!!

*كاحعصصه!

ء!!ث!

ير!عجمأ!!8!

اكليون!؟-

ص!-!6

لست!مترات

001أكثرمن

أفلم!06
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أراضيغربيالأيونياأجحراتمثي.الأيونيةالجزر

بالس!صانازدحاماالأكثرالجزرومن.الرئيسيةاليونان

مزروعاتأه!اومن،وزانتيوأجو!صاسوكورفوكفلونيا

!ما،والخضراواتواشيتونأمحنبواالحمضيات:الإقليم

الجبلية.المناطهتفىوالضأنالمواشيترلى

أرضبتالواقعإيجةبحرفيتقع.الإيجيةالجزر

ويعيش،وعرةصخريةالجزروهذهوتركيا.الرئيسيةاليونان

السياحيةالإيجيةالجزرومن.السحانمنقليلعددفيها

ثيراجزيرةإلىبالإضاهشة،ومميروسوتينوسوديفوسرودس
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سما،زالت!شئوالتعديالشاءالصناعةتشملو.ئةاضششاالحملة
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والحاصةالملاحتماعيةالحدمات!مصممةس

.أم169لعامالعاملةالقوىأرقام،أم269ا!اماا،حما1طىالهالماقيأرقام

يءرط

اررولية.االعملىوممطمةاليولاسيةالإحصائيةاالحدمات.المصدر
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الحربقسطخطينجددام219عاموفي،للعرشالأول

عاملليونانيينساحقةهزيمةالنتيجةوكانت،الأتراكضد

قسطنطينأجبرتعسكريةثورةقيامإلىأدت،ام229

الثاني.جورجابنهوخلفه،العرشعنالتخلىعلى

وأعلنت،ام229عامبثورةالعثمانيةالدولةوانهارت

التالية.السنةفيالتركيةالجمهورية

لوزانمعاهدةبموجباليوناننالتأم239عاموفى

العالميةالحرببعدعليهااستولتالتيالتركيةالأراضى

تركيابينالخلافبإنهاءالمعاهدةوأوصت.الأولى

منيونائأ،000.052تهجيمذلكوتطلب،واليونان

الهجرةوبعد.اليونانمنتركي004(00و.تركيا،

الأجنبيةالسيطرةتحتاليونانيينبعضبقىالكبيرةاليونانية

واقعةكانتالتيقبرصوفيألبانيا،فىأبيروسشماليفي

كانتالتيدوديكانيزجزروفيبريطانيا،لمميطرةتحت

الإيطالية.السيوةتحتواقعة

إلىأم239عامثورةأدت.العالميتينالحربينبين

أعلنتالتاليةالسنةوفي،العرشعنالثانيجورجتنحية

عامحتىالجمهوريةوا!حتمرت.جمهوريةاليونان

لهامؤيدبينمااليونانيالشعبانقسمحيثأم،359

لعدم،اليونانىالاقتصادوضعف،الملكلرجوعومؤيد

عددزيادةبسبب،المرتفعالسكانىللنمومواكبته

المواليد.معدلوارتفاعتركيا،منالمهاجرين

عامانتخاباتإثرعلىلليونانالملكيةعادت

عاميفىللجمهوريينثورتانوفشلتأم،339

إلىالثانيجور!الحكومةوأعادت،أم39وهأم339

كادت،أم369انتخاباتوفي.ام359عامالعرش

وبذلك،الملكيينمقاعدمعتتساوىالجمهوريينمقاعد

علىحصلواالذين،الشيوعيينبيدالتوازنتحقيقأصبح

ونتيجة.البرلمانفيمقعد003أصلمنمقعدا51

ميتاكساسجونسللجنرالجورجالملكسمحلذلك

البرلمانالملكوحل.المشبداديةعسكريةحكومةبتكوين

لإجراءتاريخايعلنولم،م3691أغسطعي!4في

حتىميتاكساسدكتاتوريةواستمرت.جديدةانتخابات

.أم419عامموته

،أم939عامالحربهذهبدأتالثانيةالعالميةالحرب

،أم049أ!بر28وفىحياد!ا.اليونانوأعلنت

داخلإلىاليونانيونفدحرها،اليونانإيطالياهاجمت

فياليونانهزمتالإيطاليللجيشألمانياوبمساعدةألبانيا.

ودمروا،اليونانوحلفاؤهمالألمانفاحتل،أم149أبريل6

كانت،سريةمقاومةحركاتاليونانيونوأنشأاقتصسادها.

أوروبا.مستوىعلىالأفضل
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،أم449عاماليونالىمنالانسحابالألمانوبدأ

واندلعتأكتوبر.فيالبريطانيةالقواتدخلتهاحيث

عامحتىودامتديسمبر،فيأثينافيالأهليةالحرب

مايوفيالثانيةالعالميةالحربانتهتوتد.أم459

للأمالمؤسسينالأعضاءمناليونانوكانتأم،459

.المتحدة

وتكونت،أم469مارسفيالانتخاباتأجريت

فىالعرشإلىالثانىجورجوعاد،ملكيةحكومة

ضدشيوعيتمردحدثام469عامنهايةوفيسعبتمبر.

عامحتىاستمرتأهليةحرباندلاعسب!،الحكومة

الاقتصاديةالمساعداتبسببالمتمردونوانهزم.أم949

الولاياتمناليونانتلقتهاالتيالكبيرةوالعسكرية

ما479عامجورجالملكوتوفي.الأمريكيةالمتحدة

نفسهالعاموفى.الأولبولأخوهالعرش!علىوخلفه

سلاممعاهدةإبرامبعددوديكانسجزراليوناناستعادت

مإيطاليا.

،اقتصاديونموسياسيامشقرارالخمسينياتفيوساد

عام)الناتو(الأطلسىشمالحلفإلىاليونانوانضمت

المتحدةللولاياتسمحام539عاموفى.م5291

.اليونانفىعسكريةقواعدبإنشاء

،قبرصجزيرةبسببوتركيااليونانبينأزمةوحدثت

،اليونانإلىبالانضمامالقبارصةاليونانيونطالبحيث

ذلكوواجه.اليونانيةالحكومةدعمتهاثوريةحركةونظموا

وتركيااليونانبينالاتفاقوتموتركيا.بريطانيامنمعارضة

انظر:.ام069عاماستقلالهاقبرصمنحعلىوبريطانيا

ع.قبر

حقالمرأةيعطيقانونصدرام529عامفي

وفي.اليونانفيسمياسيةمناصبوشعغل،الانتخاب

كارمالليس،عهدفي،العشرينالقرنخمسينيات

بسب!اليونانىالاقتصادفيكبيرتطورحدث

كارمانليعروأستقال.المتحدةالولاياتمنالمساعدات

.أم639عامفط

حزبمنباباندريوجورجأصبح.أم679ثورة

.ام639عامنوفمبرفىأطوزراءرئيساالمركزيالاتحاد

ابنهالعرلقعلىوخلفهم4691عامبولالملكوتوفى

قسطنطينلينمجابهةوقعتثم،الثانىقسطنطين

علىوالسيطرةالسياسيةالملكسلطةعلىوباباندريو

كاأم،659فيباباندريوبعزلقسطهنطينوقام،الجيش

تم،الحكومةفيالمستقرارإلىوللوصول.الحكومةأضعف

،انتخاباتتجرولم،ام679أبري!!41فيالبرلمانحل

لها.موعدامايو28تحديدرغم

الملك،قصرالجيمقحاصرام679أبريل21وفى

وشكلت.الإذاعةومحطةوالزعماء،،الحكومةومكاتب

وقد.مستبدةحكومةيينعس!ثلاثةمنمكونةلجنة

قائدا،دوبولوسباباجورجالكولونيلمناللجنةتكونت

نكولوسوالكولونيل،باتاكوسستيليانسوالعميد

نشاطأيومنع،الحرياتبتقييداللجنةوقامت.ماكريزوس

شديدةرقابةوفرضت،واسعةاعتقالاتوأجرت،ممياسى

لمالتىالخاصةالمنظماتمئاتوألغت،الصحفعلى

تؤيدها.

31فيفحاول،سلطةبدونملكاقسطنطهينوبقي

فشل،ولكنه،العسكريةاللجنةعزلأم679ديسمبر

علىوصيااللجنةوعينتإيطاليا.إلىعائلتهمعفصب

رئيسانفسهبابادوبولوسوأعلن،الملكم!صانالعرش

قام،الشعبتأييدعلىوللحصول.للدفاعووزيراللوزراء

منأغلبهمسجين2..عداالسجناء،سراحبإطلاق

ديونوألغى،الصحافةعلىالرقابةوقلل،الشيوعيين

جديددستورعنأعلن6891عاموفى.للبنوكالفلاحين

الصحافةحريةوعلقالوزراء،لرئيسأكبرلمملطةأعطى

الفردية.الحقوقمنوكثيرا،النيابيةوالانتخابات

سيطرت.م7691ةثور

علىعسكريةلجمة

أبريل21فيالحكومة

حاصرتحيثأم،67!

والمصفحاتالدبابات

ومكات!البرلمانمبنى

وبقيت.أحرىحكومية

السيطرةتحتاليونان

تأسيسحتىالعسكرية

عامالمدليةالحكومة

.أم749
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منضباطبهقامانقلابفشل.الديمقراطيةإعادة

اسثحكومةواتهمتام،739مايوفيالجيش

أعلنام739يونيوفىوفى.الانقلاببتدبيرقسطنطين

وأصبح،الجمهوريةعهدوبدايةالملكيةنهايةبابادوبولس

للانتخاباتيحضروبدأ،أغسطسفيلليونانرئيسا

عسكريةمجموعةقامتنوفمبر25وفي.البرلمانية

جيزكسفيدونالفريقوعينالحكومةفعزلت،بانقلاب

رئيسا.

عامقبرصعلىواليونانتركيابينالنزاعتجدد

بينالحربتوسعلمنع،هدنةعلىالاتفاقوتمأم،749

انهيارها،إلىوادى،الحكومةعلىذلكفأثر،الدولتين

ليصبح،كارمانليسقسططينالعسكريونالقادةفاستدعى

.م4791يوليو42فيللوزراءرئيسا

عشرمنذانتخاباتأولأجريتنوفمبر،وفي

بزعامةالجديدالديمقراطيةحزبفيهاوفاز،سنوات

الدولةلجعلالشعباقترعديسمبر،وفي.كارمانليس

.أم759عامللدولةجديددستورووضع،جمهورية

الجديد.الديمقراطيةحزبفازأم779انتخاباتوفي

جور!وخلفه،كارمانليساستقالأم089عاموفي

مرةرئيساكارمانليسوانتخبللوزراء.رئيساراليس

أصبحتام819عابموفي.ام099عامأخرى

الاتحاد)الانالاوروبيةالمجموعةفيعضوااليونان

.(الأوروجمط

سيطرام819انتخاباتفى.حديثةتطورات

فتشكلت،البرلمانعلىاليونانيةألاششراكيةالحركةحزب

الحزبوأصئزعيم،اليونانفىاششراكيةحكومةأول

جورجالمسابقالوزراءرئيسابنباباندريوأندرياس

الرعايةبرامجالحكومةوولحمعتللوزراء.رئيساباباندريو

لتخفيفوخططت،الضديالدخلوزادت،الاجتماعية

مرةالانتخاباتالحزبوكمسب.والبطالةالتضخم

للوزراءرئيساباباندريووبقى،ام859عامفيأخرى

الانتخاباتالاششراكيةالحركةحزبوخسر.ثانيةلفترة

ما،ضعيفةاثملافيةحكومةوتشكلتام،989عامفي

حزبوفاز.ام099بدايةفىانهارتأنلبثت

،أم099نيسانانتخاباتفىالجديدالديمقراطية

وعادللوزراء.رئيسامتسوتاكسقسطخطينوأصبح

وفي.أم499عامانتخاباتإثرللحكمباباندريوحزب

بمرضإصابتهإثرامشقالتهباباندريوقدم،ام699يناير

اليونانيةالاشتراكيةالحركةحزبممثلووانتخبعضال

سميتسكوستاسالألممبقالصناعةوزيرالبرلمانفي

عليهوأقيمباباندريورحلأم،699يونيووفي.لهخليفة

رسمي.حداد

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

لأولاوتوأ

سقراطأرسطو،سيسولاأ

الأولبول

يادركاأ

وليمبسلأا

وليمبياأ

بحر،يجةإ

لجزرا،يوليةلأا

يوديلأالبحرا

جمترا

لإغريكو،

إليفتيريوس،فينيريلوس

قسطنطين،نليسرماكا

مدن

يوسبيرا

طبيعيةمعالم

ثريس

ثيسالط

رودس

يسموثرسا

ميزسلا

كورنثقناة

ليكولر،كيسانتززاكا

رياما،سلاكا

سالونيك

كريت

يرةجز،سلسبو

مسينيا

نياومقد

ميلوس

بولصكرولأا

البلقان

صلةذاتأخرىمقالات

تاريخية()نبذةتركيا

الأطلسيشمالحلف

الموضوعصرعنا

لأدبا،نيليوناا

للغةا،نيةليوناا

الحكمنظام-ا

الوطنيةالحكومة-أ

المحليةالحكومةب

السياسةج

السكان-2

السكانعدد-أ

الأصولب

اللغة-ج

المعيشةأنماط-3

المدنحياة-أ

الريف!حياة-ب

الملابس-ج

والشرابالطعام-د

السطح-4

)ثريص(تراقياإقليم-أ

مقدونياإقليم-ب

ثيسالىإقليم-ج

إبيروس-د

ويوبيهاليولانوسطإقليمهـ-

المناخ-5

الاقتصاد-6

الخدمات-أ

الصناعة-ب

الرراعة-ج

السياحة-د

التعدينهـ-

تاريخيةنبذة-7

المحاكم-د

المسلحةالقواتهـ-

يحلتروا-هـ

ينلدا-و

لتعليما-ز

لفنونا-خ

المورةجزيرةلتمبهو

الأيونيةالحزر-ز

الإيجيةالجزر-ح

كريت-ط

الحارجيةالتجارة-و

الطاقةمصادر-ر

والمواصلاتالسقلخ

لاتلاتصااط
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أسئلة

اليونالى؟فىشعبيةأكثراللحومأي

اليودان؟لىالسياحيةالماطقأهمما-

؟أم679تورةعنتعرفماذا

اجولالى؟واتركياعلىلورالىمعاهدةأثرتكيف-

اليونالى؟باستقلالاعترفتالتيالأولىالأوروبيةالدولما-

اليونالى؟فىرراعيةمنتحاتثلاتةأهمما-

ومتى؟الثالية؟العالميةالحر!اليوناددحلصكيرو-

الالتحال!؟حقعلىاليولاددىالنساءحصلتمتى

قوميأدبأقدبماليونانيالأدب.الأدباليوئالي،

اليونانيالادبأصتىفقد.العالمفيتأثيراالادابوأكثر

بالأدببدءا،الآدابلجميعنموذجاالقديم)الإغريقى(

الأنماطمنالكثيرالإغريقالكتابقدموقد.اللاتيني

والملحميالغنائيالشعرذلكفيبما،البارزةالأدبية

والمطارحاتوالمقالاتوالمأساويةالهزليةوالمسرحية

الأدبية.والرسائلالسيروتاريخالنقديوالتاريخالفلسفية

المبكرالإغريقىالأدب

مهمشكلأولالملحمىالشعركانالملحميالشعر

طويلةسرديةقصائدوالملاحم.الإغريقيالأدبلأش!طمن

وأاسمماويةللكائناتالبطوليةالأعمالمعظمهافىتح!ص

،قصيدق،الإغريقالشعراءأبرزهومر،نظموقد.الأرضية

ذلكوكان،والأوديسةالإلياذةهماشهيرتينملحميتين

حربعنالإلياذةوتتحدثالميلاد.قبلالثامنالقرنخلال

أما..مأق025عامحوالىحدثتربماالتىطروادة

وهوأوديسيوسالإغريقيالبطلمغامراتفترويالأوديسة

الملاحمتطورتوقد.طروادةسقوطبعدوطنهإلىعائد

.عامخمسمائةامتدالشفويالشعرمنقديمتقليدمن

محترفونمغنونأنشدهاقصصعلىمبنيةالقصائدوكانت

وتؤكد.القيثارةاسمهاوتريةمو!ميقيةآلةأنغامعلى

وكان.والشجاعةالشرفمتلعلىوالأوديسةالإلياذة

والأدبالتعليموعلى،الإغريقيةالثقافةعلىكبيرأثرلهما

ال!غريقيين.

شاعرأول،التعليميةالملحمةمؤس!هسيودكان

السالغالقرنفيهسيودكتبهومر.بعدرئيسيإغريقي

أولهسيودأصبحالثيوغونياقصيدتهوفيالميلاد.قبل

نظاماليجعلهاالإغريقية)الأساطير(الميثولوجياينظمكاتب

أعمالالأخرىهسيودقصيدةوتصفشاملا.فلسفيا

تدبيرهموحسنالشاقةالإغريقالفلاحينحياةوأيام

الأعلىهوميروسمثلأنالقصيدةوتبين.رأيهموحصافة

المعركة،فىالشجاعةفيالمتمثل،الأرصعتقراطيةالصبغةذا

هسيودامتدحإذ،الممكنالوحيدالبطوليالنوعليس

الطويلالفلاحونضالبطولة-فلاحانفسههوكانالذي-

الطبيعة.وعناصرالأرضمعوالصامت

بدأت.م،ق065عامحواليبعد.الغنائيالشعر

الغنائيةالقصائدتسمىالملحمةمنأقصرشعريةأشكال

يغنىالأصلفيالغنائيالشعروكان.الملحمةمحلتحل

تصفالغنائيةالقصائدمعظموكانت.القيثارةبمرافقة

صورهاالتىالبطولةأعمالمنبدلأالشخصيةالمشاعر

الملحمى.الشعر

الشعراسمالغنائيالشعرانواعأحدعلىأطلقوقد

ويتجنبالعاطفيةشديدالشعرمنأضوعاوهدا،الإنشادي

الرثائىالشعرعكسوعلى.الهجائيةأوالوعظيةالعناصر

صوتليغنيهالإنشاديالشعرنظم)الأيامي(والعمبقي

اجتماعاتفيالقصائديغنيعادةالشاعروكانواحد.

التىسافووكانت.الحميمينالأصدقاءتضمخاصة

بمإنشاديةشاعرةأشهرالميلادقبلالسادسالقرنفيعاشت

عاطفةيضاهيأنإغريقىحبشعرأييستطعلمإذ

آخرونغنائيولىشعراءآلف!وقد.المأساويشعرهاومشاعر

المولسيقىبمصاحب!جماعاتغنتهاكوراليةغنائيةقصائد

غنائيةقصيدةوهيالإبينكيون،قصيدةوكانت.والرقص

نوعا،القوىألعابفيالمنتصرلتكريمتؤلف!جديةكورالية

منتحفابنداركتبهاالتيالنصرقصائدوتعتبرشائعا.شعريا

المهمينالكورالىالشعرمؤلفيومن.الكورالىالشعر

سيوس.أوفوسيمونيديص!وستسيكورسألكمان

الغنائى،بالشعرالشعرهذايرتبطالرثائيالشعر

منمؤلفةشعريةمقاطعمنتتألفالرثائيةالقصائدوكانت

خماسيمليتشناوبالتفعيلةسداسيبيت،بيتين

وأتفعيلاتلستمنالسداسيةالالياتوتتألف!.التفعيلة

خمعم!منالخماسيةالأبياتتتألفبينما،جرمميةوحدات

وترتايوسكالينوسالرثاءشعراءأشهرومن.تفعيلات

الشعرأيضاالعمبقيالشعرويشبه.وثيوجنيسوممنرمس

عروضيةتفعيلاتوهو،العمبقيأ!زنباويكتب،الغنائي

منالكثيرعبروقد.طويلآخريتلوهقصيرمقطعمنتتألف

ويعتبر.الغاضبةالشاعرمشاعرعنالعمبقيالشعر

وهيبوناكسأمورغوسأوفووسيمونيديسارخيلوخوس

عمبقيين.شعراءثلاثةأشهر

الذهبيالعصر

مركزالميلادقبلالسادسالقرنأواخرشيأثيماأصبحت

002مدىعلىبهاحتفظتمركزوهو،الإغريقيةالثقافة

خاص،بشكلوالأدب،الفنونازدهرتوقدتقريبا.عام

وغالبا..مق431عامحتى.م.ق461عاممنالفترةخلال

الذهبي.العصرعاماالثلاثونهذهتسمىما
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وبخاصة،المسرحيالأدبأصبح.المسرحيالأدب

وكان،الذهبيالعصرخلالادبيشكلأهم،المأساة

المسرحيينأهمويوربيدس،وسوفوكليسإيسخيلوس،

وجلالبجديتهاإيمسخيلوسمسرحياتوتتميز.المأساويين

خاصبشكلسوفوكليسويشتهرفكرتها.وتعقدلغتها

أما.والتوازنبالهدوءوالإحساسالرشيقةوبلغتهبشخوصه

ممسرحياتهتسبرإذ،المسرحفيلسوفسمىفقديوربيدس

الإنساني.والوجدانللأحاسيسالنفسيالعالمغور

أيضاالملهاةاشتهرتالميلادقبلالخامسالقرنوخلال

كتبالذيأريسطوفانيس،فكان.الأثينيالمسرحعلى

كاتبا،القديمةالكوميدياباسمعرفباسلوبمصرحيات

أثيناروحمسرحياتهوتعكس.ناقدةهزليةلمسرحياتكبيرا

بالحريةشعورمنأثيناأهلبهيتسمبماالعصر،ذلكفى

أنفسهم.منالضحكعلىوالمقدرةالعاليةوالروحوالحيوية

عامفيالبلوبونيزيةالحربفيأثيناقهرتأنوبعد

قادةيعدولمفيها،التعبيرحريةتناقصت.م،ق404

الملهاةنوعمنمسرحياتبعرضيسمحونالحكومة

وسياسي.اجتماعينقدمنفيهالماالقديمة

قبلالخامسالقرنأواخرفىأثينافيالملهاةونشطت

الكوميدياباسمعرفجديداألمملوبامنتهجةالميلاد،

الفردعلىالنوعهذامسرحياتركزتوقد.الحديثة

وكان.اليوميةحياتهمفيالناسيواجههاالتىوالمشكلات

شعبية.الحديثةالكوميدياكتابأكثرميناندر

والمسرحيةالشعرعلىالنثرتفوق.التاريخىالأدب

الخامسالقرننهايةحواليفىالإغريقىالأدبفيالشعرية

بشكلشائقةالتاريخيةالكتاباتوكانتالميلاد.قبل

فى،التاريخأبوس!الذي،هيرودوتتنقل.فقدخاص

الميلاد،قبلالخامسالقرنأواسطخلالالمتمدينالعالم

وكان.الإغريقمنأقدمأموتقاليدعاداتوسجل

أما.والغربالشرقبينالصراعالأساسىموضوعه

أولفهو،بضئسنواتبعدكتبالذيثيوسيديديس،

للحربوصفاكتبوقد.العلمىالأسلوبانتهجمؤرخ

يبينأنعصرهلأحداثتسجيلهفىوحاول،البلوبونيزية

التاريخية.الأحداثعلىالسياسةاثار

اطلقالفلاسفةمنمجموعةبرزتالفلسفى.الأدب

.م.ق045عامحوالىفيالسوفسطائييناسمعليهم

المعرفة.لنظرياتوأساتذهعلماءالسفسطائيونوكان

المقنعةالحفتأليففنهيالتي،البلاعةوكانت

ساهموقدالكبير.الأدبياختراعهموإلقائها،

وتفوقه-الخطابةوخاصة-النثرارتقاءفيالسوفسطائيون

أيزوقرأطمثلالخطبكتابواعتبرأثينا.فيالضعرعلى

مهمة.سياسيةشخصياتوديموسثينيس

شكلا..مق993عامموتهبعدسقراطتلاميذطور

الحوارالمسمىالأدبيالشكلهذابنيلقدجديدا.أدبيا

كوسيلةوالجوابالسؤالفىسقراطأسلوبعلىالفلسفي

أيةخلفهيتركلمسقراطأنومع.الحقيقةإلىللوصول

تلاميذهمحاوراتفيحفظتأفكارهأنالأكتابات

وعكست.أفلاطونمحاوراتخاصوبشكلالمكتوبة

والرواقيينالأبيقوريينمثلالفلاسفةمنأخرىمجموعة

أرسطووكتب.أفلاطونكتاباتاهتماماتوالمشائين

الشعر.مثلمهمةأعمالآأيضا

الهيلينسئىالعصر

الكبير،الإسكندرفتحالميلادقبلالرابعالقرنخلال

المتمدنالعالمومعظمالقديمةاليونانالكبير،المقدونيالملك

الإسكندرإمبراطوريةنموومع.العالمهذاوحكمأيامهفي

وتسمى.الشرقفيالإغريقيةوالثقافةالأفكارانتشرت

بالعصر..مق323عامالإسكندروفاةتبعتالتيالفترة

المهيمندورهاأثيناخسرتالوقتهذاوفي،الهيلينستى

فيالإسكندريةمديخةوأصبحت،الإغريقيةللثقافةكمركز

الإغريقية.للحضارةالجديدةالعاصمةمصر

قبلالثالثالقرنفيثيوقريطصرإلىالفضلويعود

القصائدوتظهر.الرعويالشعرابتدعأنهفيالميلاد،

الريف.ولحياةلهاواستحساناللطبيعةتذوقاالرعوية

يعيشونالذينأولئكتململثيوقريطسقصائدوتعكس

الفترةفيمتزايدبشكلبالسكانالمكتظةالمدنفي

وناقدوشاعرعالموهوكاليماخوس،وكان.الهلينستية

الأدبيةالشخصيةجدا،منمقةقصيرةقصائدنظم

الشعراءمنالكثيروننهجوقد.الفترةلهذهالرئيسية

الحدودضمنقوياشعراوأنتجوا،كاليماخوسنهج

الإبيجرام.تدعىوساخرةفكهةقصيرةلقصائدالضيقة

الميلهذاالشعراءجمبعيستحسنلمحالكلوعلى

الرودسىابولونيوسنجدإذ،القصيرةالقصائدنحو

الملحمةويكتب،الطويلالتقليديالملحمىالشعريفضل

القرنفيأرجونوتيكاالمسماةالرومانتيكيةالطويلة

الميلاد.قبلالثالث

الرومانى+الإغريقىالعصر

العصرباسمالهيلينستيالعصرتلتالتيالفترةتعرف

عاملليونانالرومانيالفتحبسبب،الرومانيالإغريقي

ثانيةالنثرأصبحالرومانيالحكموخلال..بمق461

السيركاتب،بلوتاركويعتبربروزا،الأكثرالادبيالشكل

بينفيهايقارنالتيسيرهبسببشهرةالاكثر،والمقالات

للقادةمتاظرةسيركتابهفيوالرومانالإغريقالقادة

الثانىالقرنوفيذلكوبعد.البارزينوالإغريقالرومان
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نقدتممتعةتعليقاتأسساموسانىالوسيانكتبالميلادي

.عصرهفىالشائعةالفلسفيةالمدارس

الحركةإلىوالبلاغةالخطابةبفنالجديدالاهتمامأدى

هذهوخلال.الميلاديالثانىالقرنفىالثانيةالسفسطائية

بلسانالناطق،سابقعبدوهو،أبيكتيتوسأصبحالفترة

الرضافلسفةتؤكدالتيالفكر،فيالرواقيةالمدرسة

فيالطويلةالمقالةتعودأيضاالفترةهذهوإلى.والتحمل

يدعىمعروفغيرل!صاتبالتسامىحولبعنوانالأدب

فيأشكالظهرتالميلاديالثانىالقرنوفي.لونجوس

حصاتب،بوسانياسكتبفقد.ومتنوعةجديدةالكتابة

قيضامصدراأطيزالاالقديمةلليونانمهماوصفا،الرحلات

اسمهيونانىطبيبآلفكما،الإغريقيينوالدينللتاريخ

)علمالتشربوالفسيولوجيافيطبيةكتاباتجالينوس

تجطذلكإلىوبالإضافة.النفسوعلمالأعضاء(وظائف

أثرذاتمؤلفات،والجغرافيوالرياضيالفلكي،بطليموس

بعنوانأغترةاهذهفيكتبمهمآخرمؤلفوهناككبير.

هذاوفى.النوقراطيسيأثينايوسكتبه،السفسطائيينوليمة

وأسمةأثناءجرىنقاشايسجلبأنهأثينايوسيدعيالكتاب

الكتابويضممشهورا.حكيماوعشرينتسعةب!تغداء

ذلك،لولا،التيالأدبيةالأعمالمنكثيرمنمقتطفات

أثرذاترعويةرومانسيةلونجوسوكتب.مجهولةلظلت

ا!اكأوا!افيالؤنخ!لوكلودفنيسلعنوانكبير

الرواية.لفنسابقةأولالقصةهذهوتعتبر،الميلادي

أفلوطين،هوالميلاديالثالثالقرنفيكاتبوأهم

إبداعآخرمؤلفهويعتبرالحدلي!.الأفلاطونيةمؤسسوهو

القديمة.أطفلسفةكبير

الوسيطالأدب

عاممنانبيزنطيةالإمبراطوريةمنجزءااليونانحانت

.أم453عامايلأتراكابيدال!مبراطوريةسقوطوحتىم593

العاصمة(،الان)إسطنبولالقسططنيةأصبحتوقد

.عامأفألمدةوأدبهاالإغريقيةأصثقافةامركز،البيزنطة

الإغريقية.الأدبيةوالتقاليدالعلومالبيزنطيةالفنونوتعكص

الدينيالشعرأصبحوهكذا.النصرانيةتعاليمإليهاوضمت

الوسم!إ.العصورفىالإغريقيالأدبألواعأبرزالنصراني

أصسادساالقرنفىعاشالذيالملحن،رومانوسحسان

وكان،الوسطىالعصورفيإغريقيشعاعرأبرز،الميلادي

موزونةطويلةترانيموهي،للكونتاكيطالرئيسيالملحن

أصسالغواالسادسالقرنينفىخاصبشك!!شاعت

الشعرمنآخرنوعوهو،الكانونادخالوتمالميلادلين.

القديسيدعلى،الميلاديالثامنالقرنأوائلفى،الديني

.اللاهوتفيشهيرأ3عاوهو،الدمشقييوحنا

الحديثاليونانيالأدب

مأ453عامالقسطنطينيةالأتراكفتحأنبعد

الأدبتكونتكادالشعبيةوالقصصالأغانيأصبحت

أوائلوفى.سنة4..لمدةالفالذيالوحيدالإغريقي

سولوموس،ديونيسيوسظهرالميلاديالتامئكلشرالقرن

الكتابةصياغةإعادةعلىعملكبيريونانيشاعرأولوهو

التيالشائعةالحيويةاللغةوهى،الديموطيةاليونانيةباللغة

يكتبأنوقبل.شعرهكتابةفى،الناسعامةيتكلمها

الصيغةهىالأدبفيالمستعملةاليونانيةاللغةكانتشعره

كاثارفوسا.والمسماةالمثقفونيستعملهاالتياشسمية

علىالديموطيةالحركةشجعتوقد.،اللغةاليونانيةانظر:

اليومية.الحياةموضوعاتإلىوال!دبالفنعودة

مقتصراالأولىالعالميةالحربقبلاليونانيالنثروكان

حياةتصفالتيالقصيرةالقصصعلىكبيربشكل

تعالجالتىالروايةأصبحتالحربوبعد.الأقاليموعادات

المقامذاتالنثريةالصيغةوالاجتماعيةالنفسيةالموضوعات

تعالجقويةرواياتكازانتزاكيسنيكوسكتبوقد.الأول

والمثلالإنسانيةالعاطفةبينالصراعمثلموضوعات

الروحية.

الحديثاليونانيالشعرنالالعشرينالقرنوفي

كافافيقسطخطينقصائدوحظيت.العالمىالاحترام

بعدالأولىللمرةترجمتعندماعطر،بثناءالقصصية

بالإسكندرية.حياتهمعظمقضىكبيرشاعروهو،وفاته

شاعروهوسفريس،جورجأصبحام639عاموفى

وقد.للأدبنوبلجائزةعلىيحصليونانىأول،غنائى

آخريونانيشاعرام979عامللأدبنوبلجائزةنال

أليتز.أودلسيص!اسمه

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

بيكتجتوسأ

أرسطو

ليرأريسطوفا

أللاطود

أللوطين

يسحيلوسإ

يربطليمو

كرتابلو

امبيحرل!ا

علم،طيرمالأا

للإعريقا

المحدتةالأفلاطولية

الإليادة

جمترا

بندار

يسيلىتيوسيلى

ثيوقريطص

ليحوسحا

مموستيميسد

ريسفون

فوسا

سوفوكليس

ليكوس،كيسانمززا!ط

لونجيموس

هسيود

مرهو

توهيرود

ليدسيور

صلةذاتأخرىمقالات

الهيلينستيالعصرالأوديسة

الفلسفةيسمو!حكايات

الرواقيةالفلسفةفن،دةالحط

المشائيةالفلسفةالرواية

المسرحيةالسو!سطائيون
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فروعأقدممنواحدةاليونانيةاللغة.اللغةاليوئافيلأ،

إلىتنتميوهي.الحيةأوروبية-الهندواللغاتمجموعة

واللغاتوالسلتيةالقديمةوالسلافيةوالحيثيةاللاتينيةاللغات

الجرمانية.

القديمةالكلاسيكيةاليونانيةالمفرداتتكوينويمكن

والكلماتاللواحقاستعمالهافيوبخاصة،بسهولة

أشكالفيالتغييرأي،العديدةوبتصريفاتها،المركبة

العلاقةأوالنحويالدورفيتغييرعلىللدلالةالكلمات

عنالتعبيرتستطعالقديمةاليونانيةوكانت.النحوية

تاماليونانىللفعليكونوقد.متنوعةنحويةوظائف

عنمنهاكلليعبرشكل،005علىمايزيدالتصرف

الفاعل.الشخصأوالفعلونوعوالكيفية،الزمنفيالتغيير

الكثيرلأننظراباليونانيةالإنجليزيةاللغةطلابويهتم

خلالمناليونانيةمنمشتقةالإنجليزيةالكلماتمن

الرومانية.اللغاتإحدىأواللاتينية

الألفبائيةالحروف

الحديثةأوروبافيالألفبائيةالحروفمعظمصممت

الحروفمناقتبستبدورهاالتى،اليونانيةنمطعلى

تقريبا.الميلادقبلالثامنالقرننحوفيالفينيقيةالألفبائية

فمن.والشرقيةالغربية:اليونانيةللأبجديةشكلانوهناك

اليونانيةوتشتمل.الرومانيةالحروفجاءتناالغربيةاليونانية

تكتبالبدايةفياليونانيةوكانتحرفا.42علىالشرقية

واحدسطربطريقةكتبتبعدوفيمااليسار،إلىاليمينمن

فياليمينإلىاليسارمنيليهوالذياليسار،إلىاليمينمن

منالأسطرجميعتكتبصارتثم.الحراثةتسمىطريقة

وتستعمل..مق005عامحوالطبعداليمينإدىاليسار

كما،والحديثةالقديمةاليونانيةكتابةفيالشرقيةالألفبائية

فيتستعملالتيالسيريليةالألفبائيةالحروفأصلكانت

انظر:.والصربية،والبلغارية،الروسيةاللغاتمنكل

اللغة.،لروسيةا

تاريخيةنبذة

علىكثيرااليونانجغرافيةأثرت.القديمةاليونانية

والوديانالشاهقةالجبالفصلتحيثلغتها،تطور

استخدم،العزلةلهذهونتيجة.المناطقمختلفبينالسحيقة

نأغير.الكتابةظهورقبلمختلفةلهجاتاليونانيون

يونانيييجعلالذيبالقدرتختلفتكنلماللهجات

وتنقسم.أخرىمنطقةيونانييمعلايتفاهمونمامنطقة

والأيوليةالأيونية:أقسامأربعةإلىالقديمةاللهجات

الأتيكيةالأيونيةوتشمل.والدوريةالقبرصيةوالأركادية

للأدببالنسبةاللغاتأهمأصبحتالتيأثينا،لغةوهي

بالألفبائيةالكتابةأنالماضىفىالعلماءظنوقد.اليوناني

ما539سنةفيولكن.م،أق...نحوبدأتاليونانية

أشكالأنالبريطانيينبالشفرةالكتابةهواةأحدبرهن

ميكائيلفكفقد..ماق04.إلىترجعاليونانيةالكتابة

(،الطولية)!بمقاطعالمكتوبةالنقوشبعضرموزفينتريس

تستعملكانتالمسينيةاليونانيةأنعلىتدلوهي

وبيلوسومسينا)بكريت(كنوسوسفىوالكتابةللمخاطبة

نفسها.اليونانفي

وهماوالأوديسا،الإلياذةبالأيونيةماكتبوأقدم

الأيونيةلهجتهكانتفقد.هوميروسإلىنسبتاملحمتان

وهيالأيولية،والأشكالالكلماتبعضعلىتحتوي

أفلاطوناستعملثم.اليونانأنحاءكلفيمفهومة

النموذجفصارت،الأتيكيةآخرونوكتابوأرسطو

الأبيضالبحرشرقيسكانواستعمل.الكلاسيكيةلليونانية

منمبسطةصيغةالأكبرالإسكندرانتصاراتبعدالمتوممط

)اللهجةبالكوينيعرفتوالكتابةللمخاطبةالأتيكية

الثانى)الجزءالجديدالعهدبهاكتبالتيوهي(،العامة

اللغةمنالشكلهذاوظل(.المقدسالنصارىكتابمن

.مق0003عاممنأوروبافىالدراسةلغةهواليونانية

الرومانية.الإمبراطوريةعلىالبربراستولىحتى

حوالىفىشكلهاتأخذبدأت.الحديثةاليونانيةاللغة

.،وظلتالبيزنطةالإمبراطوريةلغةكانتوقد،م009عام

سنةفيالبيزنطينالأتراكهزمأنبعداليونانفىتستعمل

ملايينتسعةنحواليوماليونانيةاللغةويتحدث.أم453

الكوينيالمطبوعةالحديثةأليونانيةاللغة.وتشبهنسمة

اللغةيقرأأنالحديثةاليونانيةقارئويستطع.القديمة

الإنجليزيبهايقرأالتيالصعوبةمنالدرجةبنفسالقديمة

(.الوسيطةالإنجليزيةإلىتنتمى)التىتشوسرلغةالمعاصر

حيثمنالقديمةاللغةعنالحديثةاليونانيةاللغةوتختلف

وهي،ديموطية:رئيسيانشمكلاناليوموللغة.والبنيةالنطق

الكاتاريفوسا،و،والأدبالتخاطبفىارسميةاللغة

الحاليةواللغةالأدبيةالميلاديعشرالتاسعالقرنلغةوهي

بينالفرقأخذوقد.العلميةالكتبومعظمالرسميةللوثائق

الاختلافاتفىانحصرحتىتدريجيايقلالشكلين

النحوية.

الألفباء.:أيضاانظر

منواحدةتعد،أمريكيةأنباءوكالةاليوئايتديرس

العالم.فىالخاصللقطاعالمملوكةالأنباءوكالاتأكبر

المتلفزةالأنباءوافلاموالصورالأنباءبتوزيعالوكالةتقوم

فيمشترك00062لنحوالأنباء،وبرامجالإذاعيةوالأنباء

الصحف،محها:المتعاملينبينومن.التلفازيةخدماتها

ومحطاتالإخباريةوالمجلاتوالتلفاز،الإذاعةومحطات
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023نحوأ!كالةاولهذه.دولةمائةمنأكثرفيالتلفاز

مكتبا018إلىإضافة،المتحدةالولاياتخارجمكتبا

.المتحدةبالولايات

عاماليونايتدبرساسكربص!ويليسإدواردأنشأ

قامت،الميلاديالعشرينالقرنثلاثينياتوفي.أم709

امتدادعلىالأخبارم!صاتبمنشبكةبتأسيسالوكالةهذه

خدمةمعاليوناستدبرساندمجتأم589عاموفي.أحالما

أ.و.شركةل!شاليونايتدبرسليكوناالدوليةالأنباء

عاموفينيوز.ميديالشركةام829عامباعتهاإسكربس

قسمرويتر،،البريطاكيةالأنباءوكالةاشترت،أم849

وبسبب.أضائاطيونايتدبرساالأجنبىالتصويرخدمات

مأ859عاماليونايتدبرسأدرجت،ماليةمشاكلمعاناتها

لقوانينطبقاتنطمهاإعادةالمطلوبالشرحصاتضمن

ناشرقامأم869عاموفي.الأمريكيةالإفلاسإشهار

اشترتهاثمبشرائها.أمري!يأعمالورج!!مكسيكي

الشركةأنإلا،أم879عامتكنولوجيإنفوشركة

مركزاشترى،أم299عاموفي.للإفلاستعرضت

أسه،مقرالندنمنيتخذالذي،الأوسطالشرقتلفزيون

.اليونايتدبرسوكالة

،إنجليزيعرشا.(615671)83ردوادإ،وولج

الخاطر،وسرعةالتفكهنحوتنزعالشعريةقصائدهكانت

.الإنجليزيأوجستنعصرشعرمقلدا

عاميبينمامؤلف!تنشرلعدسمعتهيوجاكتسب

عنالليلأفكارأو:الشكوىهما:،أم74وهأ742

مسلسلفىنظمهاتأملاتوهيوالخلود،والموتالحياة

أدعياءضدالنصرانيةعنفيهادا!،مرسلةتعمئقصائدمن

التأليف،فيالأصالةوادعاء،الملحدينمنالحرالفكر

فيالأصالةيدعونممنالأدعياءفيهاهاج!امقالةوهي

مقاماأرفعالأدبفيالأصالةأنذكرحيث،الأدب

الأدباء.منالمتقدمينمحاكاةمنمنزلةوأسمى

هامبشايرفيونشستر،منبالقربأوبهامفييونجولد

فيوأ!ينفيأم073عامفيقسيسااصبحثمبإنجلترا،

وفاته.حتىشايرهيرفورد

.(أء-الاصغر)329جاكسونأندرو،يونج

أهتحدة.االأمفيالمتحدةللولاياتمندوبايعملأسودأول

لتعليقاتهواشتهرأم،979حتى7791منالمنصبتقلد

ح!صمبشدةوساند،العالميةالشؤونعلىوالصريحةالجريئة

عمدةمنصبيونجوشغلإفريقيا.فيأصعوداءاالأغلبية

عامحتىأم819عاممنجورجيابولايةأتلانتا،

.أم989

نيوفييونجوأ!د

أ!يزيانافيأورأجانز،

المتحدةبالولايات

جامعةفىتخرج،الأمريكية

سى،.ديبواشنطنهوارد

معهدفىتخرجكما

فياللاهوتيهارتفورد

كونكتيكت.

الأصغريوبخأندروفيماقسايوععين

دال!صيسةال!نيعرف

كنائسلعدةراعياوعمل.أم559عامللمسيحالمتحدة

مؤتمربرئاسة،أم069عامأضحة!اثمجورجيا.رألاباطفي

،الإنسانلحقوقمنظمةوهيالجنوبي!ت،المسيحي!تقيادة

المعاونينأحدوأصبح،كنجلوثرمارتنيتزعمهاكان

عاممنللمنظمةتنفيذيامديراوعمل.لكنجالرئيسيين

سيلما،فيالسجنأودعثم.أم079حتى6491

فيلاشتراكهبفلوريدا،أوغسطينوسانتلألاباما،

.المدنتلكفيالإنسانبحقوتنادتالتيالمظاهرات

انتخاباتفيجورجيا،منديمقراطيوهو،يونجفاز

زنجيأولوكان،أم729عامال!مريكيالنوابمجلس

وظلأم.109عاممنذالجنوبمنللمج!صانتخابهيتم

مندوباكارترجيميالرئيسعينهحتىلمقعدهشاغلا

.المتحدةبالأمالمتحدةللولايات

إثرالأمريكيةالمتحدةللولاياتمندوبامنصبهفقدوقد

التحريرمنظمةممثلالطرزيزهديالسيدمعلهأغاء

فيبشارةعبداللهالكويتيالسفيرمنزلفيالفلسطينية

فيهح!تقدالأمريكيةالمتحدةالولاياتكانتوقت

وقد.الفلسطنيةالتحريرمنظمةمعالمباشرةالاتصالات

أجلمنلعملهتقديرا،!مبينجارنميداليةيونجتسلم

.ام789عامالدوليةوالشؤونالديمقراطية

زعيم.(م7781-1081)يهامبرا،يولج

للكنيسةالثانيالرئيسكانأمريكيدينينصراني

المسئيسوعكنيسةرسمياتسمىكانتالتيالمورمونية

إلىإلينويمنالمورمونيينيونجقادالأخير.اليوملقديسي

حيث،الأمريكيةالمتحدةبالولاياتيوتا،حاليايسمىما

عامالمورمونزعيمأصبحثم،هناككنيستهمأسمعوا

الكنيسة.مؤسسسميثجوزيفاغتيالبعدأم،484

فيرمونتبولايةويتينجهامفييونجولد.المبكرةحياته

قيادةتحتوالدهحاربوقد.الأمريكيةالمتحدةبالولايات

عاممكلائلتهونزح،الأمريكيةالثورةأثناءواشنطنجورج

فيصباهفترةيونجقضى.الغربيةنيويوركإلىأم408
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التحؤثم،والدهمزرعة

عمرهبلغعندمابالمدرسة

صباهفىعملعاما.12

وفيونجارا.وزجاجادهانا

بهاسمتقر،م9821عام

في،كاونتيمونروفىالمقام

منزلمنبالقرب،نيويورك

حيث،سميثجوزيف

يوبخبرايهامالدينيةسميثتعاليمدرس

.أم832عامتعميدهوم

أوهايو.بولايةكيرتلاندفيالمورمونبمستعمرةالتحقثم

وقامتالكيرتلاند،جماعةتفرقت.المورمونزعيم

فيميسوريمنبطردهمالمورمونيينغيرمنمجموعة

يونجواستقر.الميلاديالتاصئكلشرالقرنثلاثينيات

الغربأقصىفيالآخرونالكنيسةوأعضاءوسميث

إلىأدتالمورمونيينضدحركةهناكنمتكما،بميسوري

نأيونجواستطاع.أم838عاموآخرينسميثسجن

برإلىالمورمونيينمن)0.8و.000.5بينمايقود

.إلينويفيالأمان

نجاحا.التنصيريننالكنيسةرجالأكثرمنيونجوكان

ام841إلىام983عاممنالمدةفيمنصراعملوقد

ليعتنقواالأشخاصمنكثيرمعتقداتوغيربريطانيا،فى

.المتحدةالولاياتإلىالهجرةإجراءاتلهمورتب،مذهبه

بعدام،844عامإنجلاندنيوفيالوعظمهمةيونجوتولى

وألقى،إلينويإلىمسرعاعادثم،سميثجوزيفاغتيال

.المشتركللعملالكنيسةأعضاءفيهحثقوياخطابا

الوقتذلكمنذللمورمونيين،منازعدونزعيماوأصبح

وفاته.حتى

المورمونيينالمورمونيينغيرأجبر.يوتافىالاستقرار

أتباعه،يونجقادثم.ام846عامإلينويمغادرةعلى

عبرطويلةرحلةفىالشتاء،فصلمنتصفمنبدءا

منالقريبةالمنطقةإلىأيوا،خلال،المسيسيبىنهر

السلامبأنقرريونجولكننبراسكا.فيالحاليةأوماها

غيرعنتماماينفصلحتى،لأتباعهيدوملن

مجموعةم،1847عاميونجتزعموهكذأالمورمونبن.

،للغربطريقهفىمورمونيامستوطنا481منتتكون

وعندالكبير.الحوضفيالمنظمالسابقالملجأحيث

فيماليكسولتجريتواديإلىالمجموعةوصول

تقدموا،ملائممكان"هذا:يونجقاليوتا،الانيسمى

منالالافهجرةعلىأشرفثم"،الأمامإلى

رئيساانتخابهوتم.الواديإلىالاخرينالمورمونيين

.ام847عامالمورمونلكنيسةرسميا

يوتا؟فىاقتصادياانتعاشاالمورمونيونحققوقد

الصحراءازدهرتثم،الريتقنيةبتطويرقامواحيث

زعامةتحتمثمرةخصبةأرضإلىوتحولت،القاحلة

عاميوتامنطقةالمتحدةالولاياتأقامتوقد.يونج

فىيوجوالمشمرلها.حاكمأوليونجعينتثمأم،085

المورمونمستعمراتأسسحيث،التنصيريةأعمالهإدارة

.الغربفى

التيللمتاعبحدايضعلميوتاإلىالتحركولكن

المنطقة،إلىالمورمونيينغيرجاءفقد.المورمونيونصادفها

رعايةتحتسياسيةوظائفيعارضونهه!الذينبعضوشغل

تقولمغرضةشائعاتوروجت.المتحدةالولاياتحكومة

هذهوكانت.الحكومةضدالثورةعلىتحرضالكنيسةإن

الفيدرالية.الحكومةلهتنبهتالذيالإنذاربمثابةالشائعات

حاكمابوكانانجيمسالرئيسعين،أم857عامففي

واممتعديوتا.إلىبقواتوبعث،يونجمنبدلآآخر

يوتاحربذلكوأعقب،أنفسهمعنللدفاعالمورمونيون

تشتعللمأنهبيد.المورمونيينحربتسمىكانتالتي

نأمنوبالرغم.الفيدراليةوالقواتالمورمونيينبنمعارك

عربةفىالفيدراليةالقواتبعضعلىغارةشنواالمورمونيين

للجيش.ليكسولتمدينةعنتخلوافقد؟لإعاقتهمقطار

القريبة.الجبالمنبالقربمعسكراالقواتأقامتثم

وذلك،السلامشروطالفيدراليةمإلقواتيونجوبحث

انتهتثمام،858و7ء18عاميشتاءفصلخلال

الجديد،الحاكممنصبيونجوقبل،أم858عامالحرب

كلورغم.ماحدثكلعناعتذارهبوكانانالرئيسوقبل

وظلحاكفا،بوصفهنشاطهمنيونجخفضفقدذللث

وفاته.حتىيوتافيرجلوأبرزأقوى

ضدبتعصبهيونجالنقاداتهم.التاريخفىيوبخمكانة

زوجاته،لتعددالناسمنكثيرعارضهفقد.المعارضة

وجهودهيونجزعامةولكن.زوجة61اتخذحيث

فىالمستوطنينأهممنواحدمرتبةفيتضعهالرائدة

نقليونجأنالمورمونيينتاريخويسجل.الأمريكيالغرب

أكثروشميد،الجبالأوديةإلىالمواطنينمن000،001

منالكثيرأسسثم،وقرية،وبلدة،مدينة002من

بقاعةيوتافيليونجتمثالأقيموقدوالمصائ.المدارس

واشنطن.فيلمشاتيوري

فيزيائي،عالمأم(.982-1)773توماس،يولج

ك!االفوء،تداخلاكتشفإنجليزيوباحثوطبيب

نظريةواقترح.موجاتمنيتكونالضوءأنعلىبرهن

عينيفيحساسةعناصرعلىمعتمدا،الألوانلرؤية

.والأزرقوالأخضر،الأحمر،للألوانبالنسبةفقطالإنسان
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حجران!:رشيد.حجرنقوشتفسركيفاكتشفكما

رشيد.

فيطبيباوتدرب،سومرستفيميلفرتودفييونجولد

للفلسفةأمشاذاأصب!ءثم.وكمبردجوجوتينجنأدنبره

الجمعيةفيزميلاانتخابهتم.الملكيالمعهدفىالطبيعية

عاما.21عمرهكانعندماالملكية

أم؟.589-)1876وينثروبجفري،يونج

يوجولد.الجبالتسلقرياضةروادمنواحداكانإنجليزيمما

الأولىأطيةالعاالحربأثناءساقيهإحدىفقدوقد.لندنفى

صناعيا.طرفابهاوامشبدل،جابريلسانمونتمعركةفى

الماترقمةذلكفىبما،الألبيةالقممامنكثيراتسلقوقد

الصناعية.الرح!علىيعتمدوهوذلككلحقق.هورن

.الجبالتسلقعنالكتبمنكثيراألف

فضاءرائد(.أم)039واتز!جون!نج،

آخر.فضاءرائدأيمنأكثرفضائيةبرحلاتقام،أمريكي

لبرنامجرحلةبأولالقيامفىجريسومفيرجيليونجشارك

ال!رضحولداراحيث،أم659عاممارس23فيجيمني

مدارهما.يغيرانفضاءرائديأولوأصبحا،مراتثلاث

جيمنيالفضاءسفينةفيكولينزوميشيليونجطار

الشهرمن21حتىيوليو18منفضائيةرحلةفي0،1

غيرفضاءسفينةمعالتحامينوأنجزاأم،669عامنفسه

مأهولة.

لرحلةستافورد،وتوماس،كيرنانويوجينييونجقام

فى01أدوللوأعضاءاسفينةخلالمنالقمرحولفلكية

يونجوظل.أم969عامالشهرنفسمن26حتىمايو18

كيرنانطارحتىالفضاءبمركبةالقيادةغرفةداخلالمدارفي

المركبةداخ!!القمرسطحعلىكمأ6حواليوستافورد

هبوطلأولالطريقالفضائيةالبعثةهذهمهدتوقد.القمرية

شعهرين.بعدالقمرسطحعلى

وحتىأبريلى16في16أبولوالفضاءسفينةيوجقاد

مئشارلزاكتشفوقدالقمر.إلىأم729عاممنه27

أغمر.امرتفعاتوسطفيديسكارتمنطقةالأصغر،دوك

أبريل41حتىأبري!ط21منللفضاءمكوكأولقادثم

روبرتمعمرة5.36ال!رضحولداروقد.أم819عام

قادحما.بالمركبةهبطتمكولومبياالمكوكداخلكريبين

ديسمبر7حتىنوفمبر28منرحلتهأثناءالتاسعالمكوك

.أم839

إجراءكولولمبيا،الفضاءم!صكرحلةخلالتموقد

بماهالذيالفضاءمعملداخلعلميةتجاربعدة

.الأوروبيون

فيوتخرجبكاليفورنيا،فراسميسكوسانفييونجوأسد

فيبالبحريةوالتحق،أم529عامأطتقنيةجورجيامعهد

أصئرائدثم.التجربةتحتطياراوأصبحأمحامانفص!

.أم629عامفيفضاء

الفضاء.رائدالففاء،رحلاتأيضا:انظر

كيميائيأم(.أ-181883)جدمس،يولج

الشحومتصنيعبدأ.النفطصناعةروادأحدكان،إنجليزي

حجريفحممنجمفىنفطينبعمنوشفالبرافين

تكونالنفطأنخطأيعتقدوكانديربيشاير.فيمهجور

إنتاجفيبعدفيمايونجنجحوقد.الحجريالفحممن

فحمباسميعرفالفحمأنواعأحدمنأسكيروسينا

الفحممننوعوهوالوقاد،القيريالفحمأوالمستنقعات

النتيجةعلىوحص!طوالغاز.البارفينشيتغنيامصدرايعد

إلىانفلاقهبسهولةيتميز)ط!تأطف!ازيتمننفسها

(.طبقات

نتيجةالأسكتلنديالطفلصناعةلطورتوقد

وفيجلاسجوجامعةفيالكيمياءيونجدرس.لأعماله

.للندنالجامعيةالكلية

ديسبوللاعبأم(.559-1867)سيلولج،

فىاليمنىباليدالكرةقاذفيأبرزمنواحداكطن،أمرش!ي

115فيفازحيثحافلرياضيسج!!وأسه.اللعبةتاريخ

.أم119عامحتىأم098منالمدةشىرئيسيةمباراة

قذفحيثجولاتهمعظمفيقيامميارقماأحرركما

يونجولعب.مباراة753أكملهاوكان،مرةلاء63

بوستونناشيونالز،لويسولمسانتسبيدرز،كليفلاندلأندية

بريفز.وبوستونإنديانز،كليفلاند،ردلمموكس

كاملااسمهوكانبأوهايو.جليمورفييونجولد

لمشاهيرالوطنيةللقاعةانتخبثما.يوجترودينتون

لأشهريونجوايسيجائزةوتمنح.أم379عامالبيسبول

والدوريالوطنيالدوريفىموسمكلنهايةفيقاذف

.الأمري!ي

عالمأم(.69)1875-اجوستافكارل،يونج

قام،النفسيوالطبالنفسعلمفيمحتصسويسري

دراساتهتخطتوقد.التحليليالنفسعلممجالبتطوير

علمشملتأخرىمجالاتعلىوأثرتالنفصعلم

منكثيرايونجعارض.واللاهوت،والفلسفة،ال!جناس

فرويد،سيجموندالشهيرالنمساويأضفسالعالماالنظريات

النفسى.التحليلالمسمىالعلاجأسلوبطورالذي

.الإنسانسلوكعلىواللاوعيالوعيتأثيرأكداولكنهما
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فىيونجولد.حياته

يعملكانلأببازلمدينة

كانصغرهومنذقسيسا.

بالخرافاتدائماهتماملديه

وفيوالسحر.والأساطير

يوجدخلأم،598عام

علملدراسة،بازلجامعة

اهتماماتهولكنالاثار.

يوبخجوستافكارلفيطبيباوتأهلتغيرت

عامزيوريخجامعة

استخدم.بازلفىالنفسيالطبممارسةوبدأ،ام209

التحليلنظرياتالعمليةحياتهمنمبكروقتفىيونج

عامفىالاثنانوتقابلفرويد.استحدثهاالتىالنفسى

حركةفييونجوشاركصلتهما،وتوثقت،ام709

فرويدأنيعتقديونجبدألاحقوقتوفي.النفسيالتحليل

.الإنسانسلوكفيالجنسيةبالغرائزاللازممنأكثراهتم

فرويدعنتخليهإلىالجنسعلىيونجتركيزعدمأدىوقد

علمفيأستاذاوأصبح.أم319عامفيصداقتهماوانتهاء

.أم439عامبازلجامعةفيالطبيالنفس

منبسطوانطوائىمصطلحييونجاستخدم.نظرياته

بصفةالانطوائيونيعتمدليونجوطبقا.الناسلتصنيف

أما،الشخصيةاحتياجاتهملتلبيةأنفسهمعلىأساسمية

متطلباتهم.لإرضاءالاخرينصحبةفيؤثرونالمنبسطون

المرضىبمساعدةبالمعالجةالختصونيقومبأنيناديوكان

الشخصيةمنالمذكورينالنوعينبينتوازنإيجادعلى

أنفسهم.داخل

بجانبعواملعدةهناكأنأيضايونجواعتقد

المؤثرانهماالأبوينوأن.الإنسانسلوكتحفزالجنس

الجنسبأناعتقدلفرويد،وخلافا.الطفلعلىالرئيسيان

عندالبلوغسنتسبقالتيالمرحلةحتىأهميةذالايكون

الباطنالعقلأنيونجاعتقدفرويد،مثلومثله.الصبيان

لايعيهاوتجاربشخصيةدوافععلىيحتوي)اللاوعى(

جنسلكلالمنتسبينأنأيضااعتقدأنهإلا،الشخص

أسمعليهأطلقاللاوعيمنأعمقمستوىفىيشتركون

الجماعياللاوعيأنيونجاستنتج.الجماعىاللاوعبر

عبرنماالذيالبدئىالطرارتدعىفكريةانماطايشمل

منالناسيمكنالبدئيالطرازأنوتصور.القرون

التىالأوضاعمعسماتهافىتتشابهأوضاعمعالتفاعل

اللاوعىأنيونجاعتقدالسببولهذأ.أسلافهمعاشها

البشرية.الصفاتتوجهالتىالحكمةيحويالجماعي

الناسبينيربطالنفسيالعلاجأنأيضاواعتقد

الجماعي.واللاوعى

نأإقناعهفيالأساطيرعلمفييونجدراساتأسهمت

الجماعي.اللاوعيفيبعمقمتأصلةللطبيعةالخارقةالقوى

،الناسحياةفيرئيسيادورايؤديالدينأنيعتقدوكان

اللاوعيفيكامنةحاجةعنالتعبيرمنتمكينهكلخلالمن

الدينية.التجربةلضرورة

علم،طير،لأساا،سيجموند،فرويد:أيضاان!

ئي.لانطواا

-681)3نسيسفرالسيرا،ندنجهسبايو

منبكثيرقام،البريطانىبالجيشضابطأم(.429

منشورياأكتشف.الوسطىاسيافيالاستكشافيةالرحلات

عامبهاقامالتيالرحلةوكانت.أم886عامفى

الصينفيبكينمنبدأهاحيثرحلاتهأهممنأم،887

عاموفي.جوبيصحراءعبرالهند،فيسميملاإلى

فىلاساإلىقواتتساندهاتحاريةبعثةقادأم209

التيبت.فشعبمعاهدةكلىوو!،التيبت

والتحقبالهند،موريفييونجهسباندولد

بانجلترأ.ساندهير!ستفيالعسكريةالملكيةبالأكاديمية

ألف.ام369عامفيللعقائدالعالمىالمؤتمروأمس!

الكتب.منالكثير

أ!4،!طومتى،مشبن!نساوومعكليهلوس!

وعيسىيونسغيرالكرامالرسلمنأمهإلىينسبولم

نسبهشصل،إسرائيلبنيمنويونس.السلامعليهما

يوسف.وأخي،السلامعليهيعقوبأولادأحدببنيامين

،بالعراقالموصلأرضمننينوىأهلإلىاللهأرسلهوقد

عليهيونسدعاهم.الأصنامعبادةفيهمانتشرتالذين

يستجيبواولمفكذبوه-وجلعز-الل!عبادةإلىالسلام

غاضباظصانيهمبينمنوخرجذرعابهمفضاق،لدعوته

يأمرهأنقبل،ليالثلاثبعدبالعذابلهممتوعداعليهم

هذاعلىيؤاخذهلنتعالىأدلهأنوظنبالخرو!.تعالىالله

لأهلهاوهجرهللقريةتركهبسببعليهيضيقولن،الخروج

نزولمنقومهوتحققخرجفلما.بالخروجيؤمرأنقبل

فتضرعواوالإنابةالتوبةقلوبهمفىاللهقذفبهمالعذاب

أما.العذابعنهماللهفكشفوالنساء،الرجالوبكى

سفينةفوجدالبحرشاطئإلىوصلحتىسارفقديونس

توسطوافلمافأركبوه،خيرافيهأهلهافتوسمسفرعلى

نأعلىبينهمفيمافاستهموا،واضطرببهمهاجالبحر

علىالسهمفوقعالبحر.فيألقوهالسهمعليهوقعمن

وسارالمعجزةوتمت،اللهبأمرالحوتفالتقمهفألقوهيونس

لهاللهفاستجاب،ويصتغفرهاللهيسبححيابيونسالحوت

ساحلعلىالعراءفيالحوتبهقذفثم،الغممنونجاه
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مؤمنينفوجدهمقومهإلىيونصروعاد.سقيموهوالبحر

إقامةمدةاللهومتعهمأدله،علىويدلهميعلمهمفيهمفلبث

مطمئنين.آمنينوبعدهفيهميونس

السلامعليهيونسذكربهاوردالتيالاياتومن

.:913ا!ساناتا!المرسلينلمنيونسوإن):تعالىقوله

فليموهوالحوتفالنقمه)عنهتتحدثالتيالاياتومن

يومإلىبطنهفيللبث-"ءالمسبحينمنكانأنهفلولات":

وذا):تعالىقولهوأيضا.أأ-4244:الصافات!يبعثون

فيفنادىعللهنقدرلنأنفظنمغاضباذهبإذالنون

-":الظالمدنمنكنتإنيسبحانكأنتإلاإلهلاأنالظلمات

!.المؤمنينننجيوكذلكالغممنونجلناهلهفاستجبنا

87.88،اللأنبياء:

-؟هـ،993-؟)الحسنأبو،يونسابن

الصدفيعبدالرحمنبنعلىأبوالحسنأم(.900

بعلماشتهرمصر.استوطنتيمنيةأسرةإلىينتمي،المصري

منعددإيجادمنتمكن.الآلاتواختراعالفلك

ابنرصد.اللوغارتحماتلاختراعالضروريةالمعادلات

كتبهأشهرمن.الشمسوكسوفالقمرخسوفيونس

جداول،مجلداتأربعةفىالكبيرالحاكميالزيج

المحكم.التعديلوالقمر،الشمسفيوجداول،السمت

وينسب،عصرهفيبارعامخترغايونسابنكانكذلك

القرنقبلأوروباتعرفهلمالذيالساعةرقاصاختراعإليه

والمسلمينالعربعندالعلومانظر:.الميلاديعشرالسابع

(.)الفلك

-؟أهـ،95-)؟إسحا!أبيبنيونس

اللهعبدبنعمروإسحاقأبيبنيونسم(.776

وابن،الكوفةمحدث.الكوفي،السبيعي،الهمداني

وعيسى.إسرائيل:الحافظينووالدمحدثها

التابعين.صغارفيوعدادهالصادقينالعلماءأحدكان

والشعبيكعببنوناجيةمالكبنأنص!عنحدث

وغيرهم.إسحاقأبيووالدهومجاهد

القطانويحيىالمباركوابنعيسىابنهعنهحدث

والحفظ.العلمبيتمنوهووغيره!مهديوابنووكيع

م(.738-815اهـ،ا-99)02بكيربنيونس

واصلبنلكيربنيولسأبوبكير،:ويقالبكر،أبو

المغازيصاحب،الصدوقالحافظالإمام.الحمال،الكوفى

والسير.

بنومحمدوالأعمشعروةبنهشامعنحدث

معينابنعنهحدث.وغيرهمعنه،وأكثرإسحاق

وغيرهم.كريبوأبووهنادوأبوخيثمة

بسبببعضهمفيهوتكلم،الأئمةبعضوثقهوقد

بنجعفرصحبإذبمالسلطانأعمالمنشيءفىدحوله

البرم!حمإ.يحيى

الثمانين.قاربوقدتوفى

م(.-758؟أهـ،4-.)؟غبيلىبنيونس

الإمام،البصري،العبديديناربنعبيدبنيونمم!أبوعبدالله

بنأنصرأى.وفضلائهمالتابعينصغارمن،الحجةالقدوة

بنوعطاءسيرينوابنالبصريالحسنعنوحدثطلك

حدث.وغيرهمعمرابنمولىونافعوعكرمةرباحأبي

وغيرهم.سلمةبنوحمادوهشيموالثوريشعبة:عنه

جاءتهإنهحتىورعاعابداالحديثكثيرثقةوكان

قالت:؟بكملها:فقالبيعها،تريدخزبجبةامرأة

:قال،بستمائةقالتذلك،منخيرهى:فقال،بخمسمائة

فاشتراهاألفا،بلغتحتىيزلفلم،ذلكمنحيرهي

.كثيرةالورعفيوأحباره.منها

يونسحديثجمعقدالحرانيعروبةأبوالحافظوكان

مؤأف.فيعبيدابن

الكريمالقرآنسورمنيونسسورة.سورةلوس!،

آياتهاعدد.العاشرةالشريفالمصحففيترتيبها.ا!لكية

فيها،قصتهلذكريونستسميتهاوجاءت.آيةومائةتسع

حينقومهعنالعذاببرفعوالعبرةالعظةمنتضمنتهوما

.والعذابالبلاءبهميحلكادأنبعدامنوا

الإسلامية:العقيدةبأصولالكريمةالسورةتعنى

والبعث،والرسل،بالكتبوالإيمان،تعالىباللهالإيمان

بالرسالاتالإيمانإلىالتوجيهبطالغتتميزوهيوالجزاء.

الكتبخاتم،العظيمالقرانإلىأخصوبوجهالسماوية

المنزلة.

،والرسولالرسالةعنالبدءفيالكريمةالسورةتحدثت

داعيفلا،والاخرينالأولينفىاللهسنةهذهأنوبينت

عجباللناسأكان)المرسلينخاتمبعثهمنالمشرحصينلعجب

تلتهاثم2.يوس:!الناسأنذرأنمنهمرجلإلىأوحيناأن

الصلةوأساس،والعبودية،الألوهيةحقيقةبيانعنالآيات

ينبغىالذيالحقبربهمالناسوعرفت،والخلوقالخالقبين

الرسالةمنالمشركينموقفالسورةوتناوأت.يعبدوهأن

علىالدالةالخالدةالمعجزةهوالقرآنهذاأدوذكر،والقرآن

المعجز،تفردهفيبرهانهيحملوأنه،الأمىالنبىصدق

أساطينأنهممعمثلهمنبسورةيأتواأنتحداهمحيث

الناسلتعريفالسورةوانتقلت.والبيانوالبلاغةالفصاحة

وتحدثت.ورحمتهقدرتهآثاربذكر،الحقالإلهبصفات

معنوحقصةفذكرتالأنبياء،بعضقصصعنالسورة
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نبيقصةوذكرتالجبار،فرعونمعموسىوقصة،قومه

ض!ددسطأرسولبئمرالكريمةالسورةوختمت.يونسالله

الأذىمنيلقىماعلىوالصبرأدله،بضريعةبالاستمساك

الله.سبيلفي

القرآنايات)ترتيبالكريمالقرآنأيضا:انظر

.السلامعليهيونس،الكريمالقرانسور(بموسوره

-0191هـ،ا904-321)8عبدالحميد،يونس

فيجامعيأستاذ،يونسأحمدعبدالحميدام(.889

أستاذأوليعد،والنشأةالمولدمصري،الشعبيالأدب

روادمن.العربيةالجامعاتفىالشعبيللأدبكرسي

كما.العريالشعبياللأدبلموضوعاتالجامعىالبحث

وهيئاتدراسيةومعاهد،بحثيةمراكزإنشاءعلىعمل

علىعملههذامعويأتى.الشعبىبالمأثورتعنى،ومقررات

الاجتماعيوالعملبصرياللمعاقينومعاهدمراكزتأسيس

ورئيساومحرراكاتبا:بالصحافةاشتغل.أجلهممن

متنوعة.ودورياتمجلاتوأصدرللتحرير،

فيتدرجثممساعدا،مدرساعينأم479عامفي

الادبكرسيأستاذدرجةحتىالتدريسهيئةسلك

وكيلاانتدب.القاهرةبجامعةالاداببكلية،الشعبي

لوزيرهافنياومستشارا،الثقافةلوزارة

مركزلمجلصلمإدارةرئيساعملثمأم(.1-079)689

خبيراوعينأم(.079)الشعبيةالفنوندراسات

للفنونالعالىالمعهدإقامةبدايةفيالفنونلأكاديمية

الفنونمجلةلتحريررئيساوعملأم(.)829الشعبية

أصبحثمام(،079-ا)649أنشأهاالتيالشعبية

أم(.879)ينايرالثانيإصدارهافيلتحريرهامستشارا

،والادابالفنونلرعايةالأعلىالمجلسفيعضواوعمل

عنه.المتفرعةالشعبيةالفنونلجنةورئيس

فيالمشاركةعنيثنهلمذلكفإنكفيفاكانأنهرغم

دورهعنفضلا،الاجتماعيوالحملالثقافيةالحياةإثراء

الجامعي.

ووسائلالبطالةموضوعفيالدولةجائزةعلىحصل

عامالبطالةعلاجفىوأثرهالإقليميوالتعليمعلاجها

عامالرابعةالطبقةمنالجمهوريةوسامونال.أم359

النقدفيالتشجيعيةالدولةجائزةعلىوحصل.أم559

عامالأولىالطبقةمنوالفنونالعلوموساممع،الأدبي

،الادابفيالتقديريةالدولةجائزةعلىوحصل.أم589

.ام089عامالأولىالطبقةمنالاستحقاقوساممع

.ام859عابمالعلميللتقدمالكويتجائزةعلىوحصل

الشعبيوالادبالتاريخفيالهلالية:المؤلفةكتبهأبرز

الفولكلورعندفاعأم(بم)559مجتمعناأم(؟)549

الأدبيللنقدالفنيةالأسسام(،)689(الشعبي)التراث

ام(.)829الفولكلورمعجمأم(؟169)

الزواج:ذلكمن،الترجماتبعضفيوشاركوترجم

حكاياتام(بم)459الجمالفلسفةام(؟)319

أم(.)839كانتربري

.الأدب،الشعبىأيضا:أنظر

الأمهيئةمنظماتمنمتخصصةمنظمةاليوفسكو

والعلومللتربيةالمتحدةالأممنظمةبالكاملاسمهاالمتحدة

الإسهامعلىإليهاتنتصيالتيالدولاتفقتوقد.والثقافة

مجالاتفيالتعاونطريقعنوالأمنالسلامإقرارفي

والثقافة.والعلومالتربية

معظمذلكفيبما،دولة016حواليالمنظمةتض!

الدولوتتولى.المتحدةالأمهيئةفيالاعضاءالدول

اليونسكومنظمةتأسعست.إيراداتهامعظمدفعالأعضاء

باريس.الرئيسيومقرها.أم469عام

وحقوقوالتعاونالعدلمنالمزيدلتحقيقتسعىوهي

اليونسكووتقومالأفراد.لكلالأساسيةوالحرياتالإنسان

يأطلبعلىبناءالأهدافهذهلتطويربرامجبتنفيذ

قامتإذاإلاقراراتهامعظمتنفيذولايتسنىفيها.عضو

داخلالإجراءاتبعضباتخاذالأعضاءالدولحكومات

دولها.

وهي.العالمشعوببينأفكارهالنشرالمنظمةوتسعى

،الثقافاتوتبادلونوعيتهالتعليمتطويرضرورةعلىتؤكد

وتشجع.العلميةللمعرفةالسلميالاستخداموزيادة

السسفرعلىوالمعلمينوالطلابوالعلماءالفنانينالمنظمة

اهتمامهاوتركز.الأخرىالأقطارفيوالعملوالدراسة

حلفيللمساعدةالاجتماعيةالعلوماستخدامعلى

علىأيضاوتشجع.والعنفالعنصريالتمييزمثلمشاكل

البيئة.وحمايةالطاقةاستخدأممجالفيالعلميالبحث

لمساعدةالأخرىالمتحدةالأمهيئةمنظماتمعوتتعاون

النامية.الأقطار

تسمىخاصةدوليةجمعية005حوالىوتتشاور

علىتساعدهاكمااليونسكو،معالحكوميةغيرالمنظمات

تهمها.البرامإلتىوتنفيذالخططوضع

اليونسكوبهتقومالذيالدور

منمهماعنصراالتعليماليونسكومنظمةترى.التعليم

فيالدولوتساعد،والسلامالاقتصاديةالتنميةعناصر

المنظمةوتتكفل.المراحلكلفيالتعليملنشرجهودها

وتقديمدراسيةودوراتالمعلمينلتدريببرامجبإعداد

لمحوبرامجوضعفىاليونسكووبدأت.التربيةعنبحوث

ومتنقلة.مستديمةمكتباتترعىكما.الأمية
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وسائلأيضاأضقنيةواالعلومأنالمنظهمةترى.العلوم

التعاونتطويرعلىوتعمل.والتنميةاسملاملتحقيقمهمة

بتوزيعوتقوم.العلميةأجحوثوتشجئا،الدولىالعلمى

وتنظم،أخدريباحلقاتوترعى،العلميةالمعلومات

المراكزإدارةعلىوتشرف،العلميةوالندواتالمؤتمرات

فيساعدتوقد.اللاتينيةوأمريكاوآسياإفريقيافيالعلمية

لبحوثتقومالتى،الذريةللبحوثالأوروبيةالمنظمةإنشاء

أسذرية.اللطاقةالسلميالاستخدام

الاجتماعيةالعلومفىالمعرفةتنميةفيالمنظمةوتساهم

تطبيقإلىوتدعو.والتدريببرامإلبحوثطريقعن

دينمنكانلذلك.العمليةالمشاكللحلالاجتماعيةالعلوم

،العنصريأخمييزامشاكلالاجتماعيةالعلميةاهتماماتها

.المرأةووضع،الاقتصاديةوالتنمية

أ!دولىاالتعاونبتشجيعاليونسكومنظمةتقوم.الثقاق

وتشارك،الثقاشاتهذهوتطور،الثقافاتمختلفلحماية

المشورةرأخصت!ابإسداءوتقومبها.الاهتمامفي

القوميةالآثارعلىالمحافظةكيفيةعنأطحكومات

لكىالأخرىاوالجهودالمعارضبرعايةوتقوم.وترميمها

والموسيقيةوالأدبيةالفنيةالأعمالاعلىالشعوبتتعرف

الدوليةالاتفاقياتتوسئنطاقعلىوتعملوتألفها.

الفكرية.الملكيةحقوقبحمايةالمتعلقة

المعلوماتتبادلضرورةعلىالمنظمةأعضاءويؤكد

أممبرىاالمجالاتكلفيبرامجول!منظمة.بينهمفيما

والأفلامال!ضبذلكفيبما،الشعبىبالإعلامالمتعلقة

والتلفاز.والإذاعةوا!-ف

للمنظمةالتنظيمىالهيكل

الدولمنمعين!تمندوبينمننيتكوالعامالمؤتمر

ويضعمشت!!،كلالعاميجت!إلمؤتمر.المنظمةفيالأعضاء

العامة،الميزانيةعلىويصادق،المنظمةوبرامجمعيا!عات

أخنفيذياالمجلسويختار،بالعاملينالخاصةثاللواويصدر

الأعضاءبقبولويختص،العامالمديرويعين،للمنظمة

عليهالتوافهتوالتوصياتالاتفاقياتبإعدادويقومالجدد،

كثيرفيالعامالمؤتمرأعضاءاجتمعوقدالأعضاء.الدول

تنعقداجتماعاتهمامعظمولكن،ال!صرىالعالماعوامن

باريس.في

ءأمنالتنفيذيالمجلسيت!صن.التنفيذيالمجلس

انتخابهم.إعادةويجوز،مشواتأربعلمدةينتخبونعضوا

الأق!!اعلىعامكلمرتينمنتظمةدوراتالمجلسويعقد

ويعداليونسكو،ببرامجالمتعلقةالأعمالاعلىويشرف

الجدد،الأعضاءبقبولويوصي،العامالمؤتمرأعمالجدول

عاما.مديرايرضئللانتخابمنا!ممويقترح

ويعملاليونسكو.برامجإدارةالأمانةتتولى.الأمانة

الأعضاءالدولمعظمإلىينتمونالموظفينمنعددبها

العامةالخدماتوموظفيالمديرينوتضم.المتحدةبالأم

بعضويعمل.المتخصصينالخبراءمنمتباينةوطوائف

فىآخرونيعملبينماأصلمنظمةالرئيسيالمقرفيهؤلاء

المنظمة.نشاطميادين

العاملينلكلالأعلىالإداريالرئيسهوالعامالمدير

تقاريرويقدم،الأمانةأعمالعلىويشرفويع!ت،بالمنظمة

فىالأعضاءالدولإلىاليوسمكوأنشطةعنمنتظمة

العملخططيقدمكما،أضنفيذياوالمجلسالمنظمة

لستلمدةالعامالمديروئنتخب.للمجلسالميزانيةوتقديرات

انتخابه.إعادةويجوز،سنوات

الوطنيةاللجانتقومالأعضاء.للدولالوطنيةاللجان

وكذلكبلادها.لحكوماتالمشورةبتقديمالأعضاءللدول

.العامالمؤتمرإلىالموفدينالأعضاءاالدولمندوبيتساعد

الوطنيةالهيئاتمنالوطنيةاللجانأعضاءمعظمويأتى

أضقافة.واوالعلومبالتربيةالمعنية

تاريخيةنبذة

العالميةالحربعقبالحلفاءدولمعظماتفقت

أطلقمنظمةإنشاءعلىأم(9-18أ19)4الأولى

اعترفتوقد.الأمعصبةانظر:.الأمعصبةعليها

دولسائربينالثقافيالتعاونتطويربأهميةالعصبة

وهو،الثقافيللتعاونالدوليالمعهدودعمت،العالم

الجمعيةهذهوأصبحت.باريسمقرهاالأفرادمنجمعية

نموذجابسويسراجنيففيالدوليالتعليممكتبمعهار

الحربوأثناءفيمابعد.حذوهاليونسكومنظمةحذت

وزراءمؤتمرانعقدأم(-1459)939الثانيةالعالمية

اهتمامهمووقع.لخدنفىبانتظامالحلفاءدولفيالتعليم

دمرتأوضعفتالتيالتع!يمنظمتجديدعلىألحماسا

.الحربثناءأ

فرانسيسكوسانفيالمتحدةالأمهيئةميثاقووقع

انعقد،العامذلكمننوفمبروفي.أم459يونيوخلال

.لندنفيوالثقافةالتربيةمنظمةأضأسيص!المتحدةالأممؤتمر

العلومإضافةالمؤتمر،خططوضعبهمليطمنأحلماءاوأقنع

مندولة44ممثلوووضع.للمنظمةالمقترحأحنواناإلى

وأعلناليونسكو،لمنظمةالأساسيمالنضاأموادالمؤتمرأعضاء

صادقت،الوقتذلكوفي.أم!46نوفمبر4فيرسميا

دولة.عشرونأضظاماهذاعلى

اتفاقأضحىاليونسكو،منظمةمهامتعاظمإلىبالنظر

وكان.صعوبةأكثرالعملأولوياتعلىالمنظمةأعضاء

الامشقلال،حديثةالدولوخاصةالجدد،للأعضاء
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اليونسكواستخدامكيفيةعنجديدةنظروجهات

أكثروإصدأرهالقرارصنعإجراءاتوأصبحتلمواردها.

بالتأسددائماتحظلمالمنظمةأنذلكعلىوترتبتعقيدا.

أهدافها.لتحقيقالمطلوب

تأسيعسها.منذاليونسكومندولأربعانسحبتوقد

عندما،أم569عامالمنظمةإفريقياجنوبهجرتفقد

التفرقةمشاكلفيبتدخلهاالمنظمةحكومتهااتهمت

عامبالمنظمةوالتحقتعادتأنهاإلاالبلاد،فيالعنصرية

عامالأمريكيةالمتحدةالولاياتوانسحبت.أم499

البلدينحكومتارأتلماأم،859عاموبريطانيا،أم849

الدولعلىاليونسكومنظمةتحامل-نظرهماوجهةمن

ماوكذلك،الصحافةحريةتقييدفيوجهودهاالغربية

وانسحبت.المنظمةفىمبذرةإدارةمنهماكلاعتبرته

شعرتحكومتهالأن8591عاماليونسكومنلشغافورة

ميزانيةدعمفيأكبربقدرالمساهمةمنهايتوقعبأنه

اليونسكو.

)السيرهكسلي؟المكتبة،المتحدةالأمأيضا:انظر

(.هكسليجوليان

أم(.كاتب499-191)2أوجينيونسكو،

ومسرحياتهرومانيا.فيولد،معروففرنسيمسرحى

مفعمةتكونماغالباوالتقاليدأ!فالمأعنالخارجة

تخنقحتىتتكاثرفيها،ولاحياةبالخواء،تتسمبأشمياء

وكأنهشخصياتهمنكثيرويبدو.البشريةالشخصيات

.الروبوتمثليتصرفوصارالتفكير،علىالقدرةفقد

معنىلابعباراتتتحدثالشخصياتهذهكانتولما

فيماالتواصلألحمبابافتقدتفقدوعبثيةأحيانالها

بينها.

والكراسىام(059)الصلعاءالمغنيةمسرحيتيهوفي

كماللحياةالعبثيةالصفاتإلىالزوجانيرمزأم(،)529

(أم519)الدرسمسرحيةوتصوريونس!ص.يراها

القاتلوتتمحور.والتعذيبللتسلطكأداةاللغةاستخدام

الجوفيونزهةأم()959والخرتيتأم()589

سائرعنينعزلالذيبيرنجر،شخصيةحولأم()639

نشروقدصمود.بأقصىالحياةقسوةويواجهالناس

فيذاتيةسيرةمنوجزءا،قصيرةقصصستيونسكو

مذكراتكتابهويعبرام(.)629العقيدصورة

المسرححولأفكارهعنأم()629مضادةومذكرات

.المسرحياتوكتابة

فرنساإلىهاجرثمبرومانيا.سلاتينافييونسكوولد

فيعضواوانتخب.أم389عاممنذفيهاواستقر

.ام079عامالفرنسيةالأكاديمية

ارتفاعهيبلغشهيرجبليونغفراو.!جيللولعمراو،

الواقعةبرنيزمنطقةفيالبحرلممطحمستوىفوقم158.4

مسافةعلىالجبلهذايقع.السويسريةالألبجبالفى

أنترليكنمنتجعمنالجنوبإلىتقريباكما9

العذراء.بالألمانيةيونغفراواسمويعني.المعروف

يشكلوهو.أم181عامفىقمتهإلىالوصولتم

عدةتضم،الشكلدائريةصخريةجبالسلسلةمنجزءا

سككوتقوم.الجليديأليتشنهرلتشكلتتحدمثالج

جوخيونغفراومنطقةإلىالسياحبنقلكهربائيةحديدية

ارتفاععلى،السلسلةهذهضمنتقعالتىالمنبسطة

منالحديديةالسككإلىالوصولويمكن.م/4543

فيجرندلوالدمنطقةأو،الشرقفيلوتربروننمنطقة

.الغرب

برويىفيالأثرياءالإقطاعيينعلىأطلقاسماليوفكرر

الأوائلالإقطاعيونوكانقديما(.الالمانيةالولايات)أهم

العصورفيبروسيافياستقرواالذينالفرسانأحفادمن

في،والعسكريةالمدنيةالمناصباحتكرواوقد.الوسطى

وماالميلاديعشرالسابعالقرنفيالأكبرفريدريكعهد

تحتكانواالذيناليونكرز،بقيادةبروسياوقامت.بعده

عامألمانيابتوحيد،بسماركفونأوتوالدولةرجلإمرة

-أم19)4الأولىالعالميةالحربوبعد.أم871

تقليصوايمرجمهوريةفىالليبراليونحاولام(،189

الرئيسهيندنبيرج،فونبولمنعوقداليونكرز.سلطات

تقليصاليونكرزإلىينتميوالذيأم259عامالمنتخب

قلبعلىالنازيينبمساعدةاليونكرزقاموقد.نفوذهم

.أم339عامالجمهوريةفيالنظام

بروسيا.:أيضاانظر

التابعالطفولةرعايةلصندوقالشائعالاسماليوديسيص

الأصليالاسماختصارمنالاسمويأتي.المتحدةللأم

مائةمنأكثرأطفالاليونيسيفبرامجوتساعد.الهيئةلهذه

والتربية.والجوعالصحةمشاكلحلعلىبمعاونتهادولة

ومراكز،الأمراضمكافحةلبرامجالمؤنأليونيسيفوتوفر

التغذيةولخطط،الصحيةوللمراكز،اليوميةالعناية

المنحأيضاتوفركما.أخرىولمشروعاتللمدارس

الأعمالبهذهللقياماللازمالكادرتدريبعلىللمساعدة

علىاليونيسيفوحصلت.والتدريسبالتمريضوللقيام

مساعدةفيأعمالهاعلىأم659عامللسلامنوبلجائزة

الطفولة.

،أم469عامفيإنشائهاعند،اليونيسيفقامتوقد

المحتاجين،للأطفالوالدواءوالغطاءوالملبسالغذاءبتقديم
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وتبير.دولة001م!أكتر!يالطفولةتساعداليونيسيفبرامج

لريقيا.لياليونيسيىمراكزأحد!يطعلةتطعيمعحليةالصورة

ذلكوبعدأم(.1459)939الثانيةالعالميةالحرببعد

ويأتى.عيةالصوأالتبرعاتعلىكليااليونيسيم!اعتمدت

الباقي،أما.الختلفةالح!صماتمنتقريبادخلهاأرباعثلاثة

بطاقاتليعخلالمنوالأفرادالمنظماتمنفيأتي

المالي.الاحتياطيتعزيزحملاتمنذلكوغيرالمنالممبات

هـ،107-)621الدينشرفاليونيني،

بنعليالحسينأبوالدينشرفام(.103أ-422

اليونيني،عيسىبناللهعبدبنأحمدبنالحسينبنمحمد

الفقيه.،المحدثال!مام.الحنبلى

اللتىوابنالزبيديوابنالصباحابنمنسمع

وغيرهما،والذهبياللغويمالكابنمنهسمع.وغيرهم

ومفيدنا.شيخنا:يقولالذهبيوكان

فيوقابله،وحررهالبخاريصحيحاستنسخقدوكان

حلومهيباشيخاوكان.أمرةأوأسمعهواحدة!شة

مليحالعلومفيالمشاركةقويالإفادةكثيرالمجالسة

أعظمالبخاريصحيحمناليونينينسخةوتعتبر.التواضع

مجالص!عقد،اللهرحمه،فإنه؟إليهويطمأن،لهيوثقأصل

أضحويابحضرةالبخاريصحيحلإسماعدمشقفي

الفضلاءمنوجماعةالالفيةصاحبمالكابنالكبير

يسمعمالكابنوكان،معتمدةأصولامنهوجمع،غيره

ألفاظبضبطشعلقفيمااليونينيمنهيستفيدذلكويممنه

وفاتهوكانت.اللغويةأضاحيةامنوتصمحيحهالكتاب

بدمشق.

.الجريجوريللتقويموفقاالسخةمنالسادسالشهريولمجو

وكان،القديمالرومانيالتقويمفيالرابعالشهريونيوكان

التقويمقيصريوليوسعدلوعندمايوما.92أيامهعدد

السنةمنالسادسالشهروصاريوما،03الشهرهذاجعل

اشتقواالرومانأنالثقاتبعضويعتقد.الرالغمنبدلآ

هذاوكان.عندهمالزوأجإلاهةجونومنالاسمهذا

الناسبعضلكن،القديمةرومافيللشبيبةي!صسالشهر

التياللاتينيةالكلمةجويرز،مناشترتالمممهأنيعتقدون

الشبيبة.تعنى

من22أو21فيالصيفليبدأالربيعفصلينتهي

منالشماليالنصففيوذلك،التقري!وجهعلىيونيو

عادةالجنباتوشجيراتالأشمجاروتكون.الأرضيةالكرة

أكثرالأزهاريونيوفيوتكثرونضرتها،اخضرارهاأوجفي

فيأمابالورود.الخاصالشهرهوويونيوآخر.وقتأيمن

ليبدأالخريففينت!،الأرضيةالكرةمنالجنوبيالنصف

المطير.الباردالطقسمعهيجلبالذيالشتاء

الشماليالنصففييونيوشحهريحلعندما.الأنشطة

تبدأالأقاليمبعضوفيالثمار،أزهارتينعالعالممن

إلىزهرةمنالنحلوينتقلأ!ور.11فيالخضراءالفاكهة

بعضبيضيفقسأخرىأقاليموفى.اشحية!جامعاأخرى

تنشغلبينماصغارها،الحياةإلىوتخرجالطيور،أنواع

الصغار.لهذهالقوتبجلبمنهاالكبار

نأالناسبعضيتوهم،القديمةالرومانيةالعصورومنذ

حتىيزالولا،الزيجاتلعقدالأوقاتأفضليونيوشهر

.القرانعقدفيهيكثرالذيالشهرالآن

يونيومنالسادساليومفيالسويدتحتفل.خاصةأيام

فيعلمهابيومفنلنداوتحتفل.الوطنياليوموهو،العلمبيوم

بيومالفلبينتحتفلكمايونيو.42منسبتيومأقرب

اممتعراضيجرىبريطانياوفييونيو.21فيالاستقلال

للملكةالرسميالميلادبعيداحتفاءجذابحاشديعسكل

يونيو.شعوفي

اوردة،هىبيونيوالخاصةالزهرةيوذيو.رهوز

القمر.وحجر،والألكسندريتاللؤلؤ،وجواهره

الورد.بمالبختحجربمالسنويالتقويم:أيضاانظر

العالم،(،المغولي)الحكمافيانظر:.أسرة،لووان

الإمبراطورية،المغولية،خانقبلاي)الصير(،تاريخ

.()الغزوات

والولا،تأورو،فيانتشرتصغيرةشعبيةلعبةاليودو

تتكون.الميلاديالعشرينالقرنثلاثينياتخلالالمتحدة

وأالخشبمنمعستديرتينمسطحتينقطعت!تمناللعبة

يربطثمصغير.بوتدالوسطمنتلتصقان،البلامشيك

الخاليالطرفاللاعبيربطو.حولهويلفبحبلالوتد



421وآدابها،اللغةالييدية

لداخلبسرعةاليويوويدور.أصابعهبأحدالحبلمن

ويستطيع.لفهاعيدأوالحبلفككلمااليد،وخارج

مثبتالحبللأناليويو،خلالمن،بالحبلالقياماللاعبون

العروةوتسمح.الدائمأتصالهمنأكثرالوتدحولبعروة

.المكانفيبالدورانلليويو

ارجع.وتعنى،الفلبينإلىيويوكلمةأصلويرجع

حدعلىولعبةسلاحااليويوالفلبينىالشعبويستعمل

سواء.

اليويو،تشبهلعبةلديهمالناسكانفقد،الغربفيأما

مرتبطااليويواسموأصبح.سنة0003عنلايقلمامنذ

فيتحسيناتعليهوأدخل،دونكاندونالدطورهبيويو

.المتحدةبالولاياتالميلاديالعشرينالقرنعشرينيات

رمامأم(.229-)9183بتلرجون،ييتس

جاكمنكلوالدوهوبارز.ومتحدثوكاتبأيرلندي

ستس.بتلرووليمييتسبتلر

تناسبه،عملفرصةعنللبحثلندنإلىمرتينسافر

بعضإحرازفيو!رساما.بوصفهمهنتهضوءعلى

عصريا.يصئرسامالملكنهصور،رسامبوصفهالنجاح

خلالمنعرفحيث،8091عامفينيويوركإلىهاجر

الرائعة.وأحاديثهمقالاته

الريف.أعماقفيتوليليشفيييتسبتلرجونولد

العليا.المحاكمفيالمحاماةيمارسلمأنهإلا،القانونودرس

شاعرأم(.ا-939)865بتلروليم،ييتس

فيالأدبفينوبلجائزةأحرز،مسرحىوكاتبأيرلندي

.عصرهشعراءأبرزأنهالنقادمنكثيريرى.ام239عام

ألاهتمامأثارتحركةوهي،الأيرلنديةالأدبيةالنهضةقاد

نهايةفيوذلك،التقليديالأيرلنديبالأدبجديدمن

الميلاديين.العشرينالقرنومستهلالتاصئكلشرالقرن

الثقافةبروحالمكتوبةالأعمالإنتاجالحركةهذهوشجعت

لأيرلندية.ا

النظرياتييتصطور

بوصفه،التاريخعنالمعقدة

وقد.للحوادثدأئرافلكا

الشخصيةارائهعنعبر

من،والحياةالتاريخحول

للحكاياتا!شخدامهخلال

وأساطيروحقائقالأيرلندية

كما.الأيرلنديالتاريخ

فياعتقادهآراؤهتعكس

ييتسبتلروليمييترنشر.الطبيعةضأرق

كونهفييفيدالذيأم(،)259الرؤيةكتابهفينظرياته

الصعبة.أشعارهلبعضمرشدا

طفولته.منفترةلندنفيوعاش،دبلنفيييتسولد

فيأحبهاالتيالقريةسليجو،فيإجازاتهأكثريمضيوكان

عامفيانضمثمعنها.كتبماوغالباأيرلندا،غرب

عندمارتينوإدواردجريجوريليديللمؤلضن،م8981

عامفيعرفالذي،الأيرلنديالأدبلمسرحتأسيسهما

عالمية.بشهرةيتمتعوأصبح،آبيمسرحباسمأم409

القوميةلمؤازرةالأيرلنديالادبمسرحتأسر

الكتابةتشجيعخلالمنوذلكما،حدإلىالأيرلندية

معظمتمثيلتموقد.الأيرلنديةالحياةعنالمسرحياتوإنتاج

إنتاجأولوكان.المسرحهذاعلىستسمسرحيات

عامفيكتبهاالتيكاثيلين،الكونتيسةلييتسمسرحي

خلالمن،المسرحيةهذهموضوعاستوحىوقد.أم198

أصبحتالتي،غونمودهى،أيرلنديةوطنيةلزعيمةحبه

وأشمعار.العاطفيةوأغانيهمسرحياتهمنلكثيرموضوعا

تتطوركانتفقدالشعرأء،معظمأشعارتشبهلاستس

فىالأعمالمنالكثيركتبوقد.السنبهتقدمتكلما

أعمالهمعظمونشرت.حياتهمنالأخيرةالعشرالسنوات

القصائد:ام(بم)529مجمعةمسرحياتفيالهامة

التي.المذكراتنشرتكماأم(.)849الجديدةالطبعة

.أم739عامفي،المؤلفينحياةقصصعلىتحتوي

طيار(.-أم9)23الوودئشارلزييجر،

سرعةسرعتهاتفوقطائرةقادمنأولكان،أمريكي

طائرةوهى،ام479عاممنأكتوبر41فيالصوت

قياسيةسرعةوسجل.أ-إكسبيلطرأزمنصاروخية

طارعندما،ام539عاممنديسمبر21فيأخوى

منبطائرة،ونصفمرتينالصوتسرعةتفوقبسرعة

.أأ-اكصبيلطراز

المتحدةبالولاياتفرجينيا،بغربمايرافىييجرولد

الثانيةالعالميةالحربإبانمقاتلاطياراوكان.الأمريكية

العسكرية،الخدمةمنتقاعدثمأم(،459أ-)939

اللجنةفىعضواام869عامفيوعينلواء.برتبةوهو

تشالينجر.الفضاءمكوكانفجارأسبابلفحصالرئاسية

أوروبا.يهوددغةهيالييديةاللغلأ.وادالها،اللددية

الميلاديينعشروالحاديالعاشمرالقرنينخلالتطورتوقد

والفرنعسيةوالاراميةوالعبريةالألمانيةمنهالغاتعدةمن

لية.وأللإيطا

اللغاتمختلفمنعناصرالييديةاستوعبتوقد

فىالشرقيةأوروباإلىاليهودهجرةبدايةعندالسلافية
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اليهودآلافاستقروعندما.الميلاديعشرالرابعالقرن

التاسعالقرننهايةفي،الأخرىالقاراتفيالأوروببن

خاصة،لغاتبعدةالييديةاللغةاتصلت،الميلاديعشر

وأعطتها،الإنجليزيةمنالييديةاقتبمستكما.الإنجليزية

.التعبيراتمنكثيرا

عشرالثالثالقرننهايةفيالييديالأدببدأ

الديانةتراثعلىالييديةاملأعمالأكثرواعتمدت.الميلادي

هذهوتضمنت.أم008عامحتىوذلك،اليهودية

وعاداتشعائرإلىيهديالذيالدينيالشعرالمؤلفات

الأعمالكتبتوقد.التوراةبموضوعاتتتعلقوأشعار

يستطجعونلاالذينلأولئكالييديةباللغةبالأخلاقالمتعلقة

.والصلاةالدراسةفياليهودلغةهيالتي،العبريةقراءة

دينية،ليحستأعمالأالييديةكتاببعضأصدروقد

عنتتحدثاكتىوالتاريخية،الرومانسيةالأشعارمثل

المحلية.الحوادث

أخاسعاالقرنفيشطورالحديثالييديالأدبوبدأ

اليهوديالأدبواالثقافةحركةخلال،الميلاديعشر

القرنفيالفلسفيةالتنويرحركةأي،بالهاسكالةالمسماه

أخقافةانشرالهاس!صالةفيالمصلحونوحاولعشر.التاسع

الهجائيةالمقطوعاتوكتبوااليهود،بينالحديثةالأوروبية

دينية.خرافاتمنيعتقدونهعماتكشفالتيالييدية

عشرالتاسعالقرننهايةفيعاشوامؤلفينثلاثةويحتل

فيمهمةرموزأولمنزأ!ة،الميلاديالعشرينالقرنومستهل

وهو،اليشيمشولومأحدهم.كانالحديثالييديالأدب

أما.رابينوفيتسسولومونالحقيقياسمهكانساخر

لشالومالمستعارالاسممينديل،الكتببائعفهما،الاخران

هؤلاءاستخدمبيريز.لايبولقوإسحق،أبراموفيشيعقوب

أعمالهم.لمعظهماوإطاراخلفيةاليهوديةالمدينةثقافةالمؤلفون

عن،القصيرةالقصصوبعض،الدراميةقصصهموتروي

تصفكما،اليهوديالمجتمعداخلالاجتماعيةالصراعات

العالمفياليهوديالتراثتواجهالتىالتحدياتمؤلفاتهم

.اليهوديغير

الأولىالعالميةالحرببعدالييديالأدبوازدهر

السوفييتيوالاتحادبولندامنكلفيأم(،191189)4

.المتحدةوالولايات)سابقا(

منأششموليم،الفترةهذهكتابأبرزقائمةوتضمنت

)سابفا(،السوفييتيالاتحادمنبيرجيلسونوديفيدبولندا،

هاجروقد.المتحدةالولاياتمنهالبيرنلايبوموشي

أضانيةاالعالميةالحربأثناءالييديينالكتابمنكثير

ماتوا.أوم(91-5491)93

منالمتحدةوالولايات(المحتلة)فلسطينإسرائيلوتعتجر

فيييديةاكزمرتوجدكما.الييديالأدبمراكزأهم

أمريكافىدولوعدةإفريقيا،جنوبووكندا،،أمشراليا

إسحقالمولدالبولنديالأمريكيالكاتبوأصبح.الجنوبية

فينوبلجائزةشسلمييديكاتبأول!شجرباشسيفز

.ام789عامفيالأدب

باشيفز.إسحقسنجر،أيفئا:انظر

بولايةنيوهانننيييلجامعة.تقعجامعةييل،

جامعةوهي.الأمريكيةالمتحدةبالولاياتكونكتيكت

تمتوقد.الخاصللقطاعومملوكةطائفيةوغيرمختلطة

معاهدثلاثةأقدمإحدىوهي.أم107عامإجازتها

.المتحدةالولاياتفيالعاليللتعليمدراسية

الحياةفىرئيسيبدورييلجامعةخريجوقام

الحكومةفيقادةالخريجينمنكثيروأصبح.الأمريكية

تخرجكماالمجتمقوخدماتوالصناعةالتجاريةوالأع!ال

.والكلياتللجامعاترئيسا09منمايقربفيها

17منيقربماالجامعىالحرميغطى.الجامعيالحرم

وهى،أم752عامكونكتيكتقاعةشيدتوقد.هكتارا

الوحيدالمبنىالأحمرالطوبذوالمبنىهذاويعتبر.مبنىأقدم

وقدالاستعمار.أياممنذالجامعيالحرمفناءفيتركالذي

الحديثالعصرفيأمريكافيالمعماريينالمهندسينأشهرشيد

العلمى.المركزفيهابماسلفيمبنى2ءمنأكثر

مجلد،ملايينتسعةمنأكثرعلىفتحتويييلمكتبةأما

،أم639عاموفي.العالمفيالمكتباتكبرياتإحدىوهى

بييل،الخاصالنادرالكتابوهوباينيكالمكتبةلهذهأهدي

فيالمبانيأكبرمنويعد.المكتبةمخطوطاتمبنىوكذلك

والخطوطات.النادرةلل!صبتحصيصهتمالذيالعالم

أقدممنييلفيالطيعىللتاريخبيبوديمتحفيعتبر

ويضم،المتحدةالولاياتفىييللجامعةالتابعةالمتاحف

العالمية.الشهرةذاتالأحافيرمعارضمنكثيرا

الفنمتاحفأقدممنفهيسلبجامعةالفنقاعةأما

البريطاني،للفن!لمركزيضمكما.المتحدةالولاياتفي

البريطانية،والرسوماتاللوحاتمنممتازةمجموعة

الصلة.ذاتوالكتبوالأوراق

،ام107عاململجامعةتأسمست.تاريخيةنبذة

فىالنصارىالدينرجالمنعشرةالتقىعندماوذلك

انتقلتثم.كليةلتأمحيسهديةكتباوقدموابراتفورد،قرية

منحوقد.أم671عامفيوذلك،نيوهافنإلىالكلية

فيالكليةلهذهأموالأ،لندنفيالمتقاعدالتاجرييل،إليهو

.أم718عام

أقرتوقدالعجوز.إيلىأحياناسلعلىيطلقوكان

ييل.شرفعلىالحالياسمهاالعامنفسفيالكلية

.أم969عامحتىفقطالرجالقبولعلىواقتصرت



ام(.868-)1821الأصغرلينوسييل،

باختراعاتهأشتهر،مصنعوصاحىطأمريكيمخترع

.للأقفال

فيوذلك،المصارفأقفالتطويرفيوالدهمساعدةبدأ

حقصاحببوصفهواسعةشهرةواكتمسب.أم984عام

براءاتمنعددعلىحصلكما،المعقدةالأجهزةلهذه

423الأصغرلينوسييل،

مجموعةأولام،861عامفي!لقدمثم،الاختراع

غيرالأقفالأسطوانةوكذا،الامانلأقفالمنفصلةتوافقية

ثم.المستقبلتطويرأجلمنالنموذجوضعتالتيالمرتدة

مدينةفيولد.بمأ868عامفيللأقفالمصنغاألمس!

الامريكية.المتحدةالولاياتفيبنيويوركسالزبوري

القفل.:أيضانظرا
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